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Resumo 
 

 
A pesquisa parte de algumas questões referentes à experimentação contemporânea 

fotográfica, como a relação entre arquivos e obras mostrados publicamente; a percepção 

da difusão de um discurso sobre o processo criativo na promoção da experiência e do 

conhecimento no campo; a emergência de uma produção sob o formato de projetos 

fotográficos cuja natureza volta-se para o hibridismo e heterogeneidade de práticas, 

suportes e materiais; e os diálogos com as lógicas dos ambientes digitais e suas 

decorrências sob a forma de plataformas imagéticas. Diante dessas novas condições do 

fotográfico vinculadas a aspectos de diversidade e mobilidade, a pesquisa oferece alguns 

caminhos pertinentes a uma crítica relacional para a fotografia enquanto uma trama 

comunicativa complexa: o pensamento fotográfico. O corpo teórico é formado por um 

quadro multidisciplinar e composto por dois eixos centrais interligados. O primeiro, de 

base semiótica de C. S. Peirce, dedica-se às relações entre os estudos de rede em 

processo de Cecilia Salles e os sistêmicos de Jorge Vieira e Mario Bunge, que inclui 

conceitos como de organização, integrabilidade e conectividade. O segundo, recorre às 

discussões específicas sobre fotografia pertinentes aos estudos de Arlindo Machado, 

Rubens Fernandes, dentre outros, somadas às comunicacionais de Edgar Morin e Lucia 

Santaella. A estratégia metodológica corresponde a três momentos interligados: o estudo 

crítico relacional de problemas vinculados aos casos detonadores como projetos, 

publicações, arquivos, exposições e eventos de debate cujo recorte é norteado pelas 

recorrências de temas e tendências; o levantamento teórico pertinente aos campos 

processual, sistêmico e fotográfico; e o tratamento empírico de índices processuais para 

o desenvolvimento  de perspectivas e propriedades que trazemos aqui como a proposta 

do pensamento fotográfico.  

 

Palavras-chave: comunicação, teorias sistêmicas, crítica de processo, fotografia, 
semiótica peirceana, pensamento fotográfico, complexidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Abstract 
 

 

The research is based on matters related to contemporary photographic experimentation, 

as the relationship between files and publicly displayed works; the perception of 

broadcasting a speech about the creative process in promoting experience and knowledge 

in the field; the emergence of a production shaped as photographic projects whose 

nature turns to hybridity and heterogeneity of practices, supports and materials; and 

dialogues with the logic of digital environments and its consequences in the form of 

imagetic platforms. Faced with these new photographic conditions linked to aspects of 

diversity and mobility, this research offers some relevant paths to a relational criticism 

for photography as a complex communicative plot: the photographic thinking. The 

theoretical framework is formed by a multidisciplinary framework, consisting of two 

interconnected central axes. The first, of C. S. Peirce's semiotic base is dedicated to the 

relationships between Cecilia Salles' network process and Jorge Vieira and Mario Bunge's 

systemic, which includes concepts like organization, integrability and connectivity. The 

second uses the specific discussions on relevant photography to study Arlindo Machado, 

Rubens Fernandes, among others, along with Edgar Morin and Lucia Santaella's 

communication. The methodological strategy is interconnected to three moments: the 

relational critical study of problems linked to starter cases as projects, publications, 

archives, exhibitions and discussion events whose cut is guided by recurrent themes and 

trends; the relevant theoretical research to procedural fields, systemic and photographic; 

and the empirical treatment of procedural indices for the development prospects and 

properties that we bring to this study as the proposed photographic thinking. 

 

Keywords: communication, systemic theories, process critical, photography, Peirce's 

semiotics, photographic thinking, complexity. 
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folhas de contato. (p. 132) 

131. À esquerda, imagem de Pina durante processo de revisitação, edição e ordenação das 
imagens em telas; à direita, uma visão da tela de edição das imagens trazidas por Drew 
Nikonowicz. (p. 132) 

132 e 133. À esquerda, a publicação de uma das imagens da série em seu perfil; à direita, o mural 
com fotos polaroids feitas em um dia de trabalho supostamente para composição de novo projeto. 
(p. 133) 

 

 

Capítulo 03 

134 e 135. À esquerda, uma tabela instrutiva de exposição à luz para emprego de ajustes no 
aparelho; à direita, um anúncio publicitário da Kodak no qual há “A Kodak é o apparelho 
photographico mais simples e fácil de operar e também o mais perfeito. O Film Kodak é 
completo”. (p. 142) 

136 e 137. À esquerda, folheto da Fotoptica dos serviços de reprodução e de venda de câmeras 
compactas para amadores; à direita, folheto da Duarte & Salerno de serviços de ampliações 
dentro das normas de qualidade da Kodak no qual há “Esta Casa dispõe de apparelhos que 
ampliam com muita rapidez dando o aspecto de uma photographia directa”. (p. 142) 

138. Imagem do caderno de Capa com página referente à batalha de Segre. (p. 148) 

139. Detalhe das imagens com numeração sublinhadas como mais “fortes” e das numerações, 
com ênfase ao final da sequência da fotografia 136 para a 141 e 142. (p. 149) 

140. A pergunta confere quantas vezes os fotógrafos em campo costumam encenar suas imagens. 
Como se pode verificar, grande parte confirma positivamente a conduta. (p. 153) 

141 e 142. À esquerda, quando questionados acerca de quantas vezes os fotógrafos adicionam ou 
removem conteúdos de suas fotos, a maioria responde que não. À direita, quantas vezes 
otimizam as imagens no computador, grande parte confirma o trabalho de edição. (p. 153) 

143. Grande parte dos entrevistados afirma seguir orientações e normas de processamento das 
imagens digitais, apesar de a fig. 142 confirmar a realização de encenações que, no caso, fogem às 
próprias orientações. (p. 153) 

144. – Fotografias da série feita por Wolfram Hahn a sobre a cultura dos auto-retratos feitos por 



adolescentes para compartilhamento em rede social. (p. 154) 

145. Diferentes estágios visuais das produções – algumas mais abstratas, outras mais figurativas, 
outras mais representacionais. O interessante centra-se na compilação de multi-processamentos 
analógicos e digitais. (p. 156) 

146 e 147. As imagens acima correspondem ao curso Anthotypes proferido pela Imagineiro em 2016, 
na cidade de São Paulo. Aqui destacamos dois momentos de diálogo da prática com o 
processamento digital. À esquerda, a utilização de negativos digitais – anotação no blog da 
professora e fotógrafa Simone Wicca: “frames montados, pronto para exposição à luz”; à direita, 
o escaneamento das imagens de forma coletiva – anotação de Wicca: “scan das fichas e dos 
trabalhos, que servirão às participantes como ponto de partida e referência para as próximas 
experimentações”. (p. 158) 

148. Em seu blog o fotógrafo Francis Schanberger divulga registros com seu Iphone de uma de suas 
peças obtidas em processo Anthotype. À esquerda, o registro de disposição de montagem da peça; 
à direita, Schanberger flagra o processo de desaparecimento da imagem após um longo tempo de 
exposição à luz indireta. (p. 158) 

149. Imagens divulgadas em rede social do fotógrafo envolvem a produção de matrizes digitais, a 
ampliação em papel fotográfico e o processo de colorização manual das imagens. (p. 159) 

150 e 151. Imagens colorizadas por Júlio Santos no Photoshop: à esquerda, o arquivo revisitado diz 
respeito a um documento escaneado; à direita, temos como matriz uma fotografia digital. (p. 161) 

152, 153 e 154. Multiplicidade de processos concomitantes: negativos em transparências, imagens 
digitalizadas, ampliações analógicas. (p. 161) 

 
 
Capítulo 04 

155. Instalação de Suns from Sunsets from Flickr (from Flickr).  (p. 176) 

156. A fotografia disposta de cada fotográfico corresponde à seleção realizada pelo seu par. Por 
exemplo, à esquerda, a fotografia escolhida por Ignacio Navas do portfólio fotográfico de Sam 
Logan e vice-versa. (p. 177) 
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Introdução  

 

i – as motivações detonadoras 

Muitas foram as motivações que nos levaram ao Pensamento Fotográfico. 

Dentre as de caráter mais localizado nessa jornada, destacamos três: a de como 

atuante na área, a docência e as pesquisas realizadas em especialização e mestrado 

sobre fotografia. 

Na trajetória de convivência com a linguagem enquanto fotógrafa, uma 

das questões que geralmente permeava minhas reflexões e trabalhos, dizia respeito 

a uma inquietação diante da percepção de uma predominância de síntese do 

campo que parecia centrar-se na observação do aspecto factual e referencial detido 

na superfície, em contrapartida a uma vivacidade inerente às práticas e aos 

processos fotográficos.  Angústia compartilhada também nos processos de criação 

e buscas de alunos, colegas fotógrafos e pesquisadores da área. Além disso, o fazer 

revelava, cada vez mais, questões de temporalidades que desafiavam a manutenção 

de um entendimento apenas pelo viés convencional de instantâneo. Assim, 

decorreram alguns trabalhos e estudos de cunho experimental que apontavam 

para essa vertente, como Véus do Tempo (2011)1.  

Outra motivação a ser acrescida, confere a percepção enquanto docente2, 

de que grande parte das disciplinas introdutórias da fotografia para a Comunicação 

se dedica ainda em suas grades a lecionar apenas aspectos técnicos e históricos do 

fotográfico. Não que não deva ser feito e que não tenha sua importância, mas o 

modo como é ofertado metodologicamente mascara muitas vezes o entendimento 

do fotográfico enquanto um processo criativo, reforçando assim, velhas noções, 

como de automatismo. Fato que circunscreve a fotografia como algo já totalmente 

explorado pelo domínio do equipamento em vista das muitas qualidades, inclusive 

                                                        
1 Trabalho que apresentei na exposição Tudo é Fotografia em Fortaleza/CE em que cada etapa do fazer 
analógico deixava uma mancha considerável na imagem. Ao final, a fotografia era composta por diversos 
índices visuais, que somados, refletiam os vários tempos geralmente velados pelo clique. 

2 Durante o período de 2010 a 2012 lecionei disciplinas na graduação de Comunicação Social, como a 
disciplina de Comunicação Visual e Semiótica,  na Faculdades Cearenses (FaC), o que me permitiu o 
acompanhamento de trabalhos e diálogos sobre fotografia. 
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evolutivas, de desenvolvimento técnico e conceitual que a linguagem se coloca a 

desafiar o conhecimento “estático”. Não é à toa que muitas dúvidas dos alunos 

sobre fotografia detinham-se ao funcionamento maquínico nas quais a noção de 

que uma boa fotografia depende necessariamente de um bom equipamento.  

A terceira motivação parte de minha atuação enquanto pesquisadora da 

Comunicação e da Imagem, em especial na elaboração da dissertação A Fotografia 

Sob a Ótica Processual, Antropologia da Face Gloriosa de Arthur Omar (MANGUEIRA, 

2010). O estudo tinha como objetivo inicial a análise de questões de criação 

fotográfica postas por uma obra do artista, no caso Antropologia da Face Gloriosa. 

No entanto, no transcorrer do diálogo com os materiais de processo do trabalho e 

com o próprio fotógrafo, constatou-se que a viabilidade desse propósito levava à 

uma extensão da investigação ao que concernia à pluralidade de decorrências (ou, 

melhor, ramificações) dessa obra em outros trabalhos e processos do mesmo 

autor. Tínhamos aí indícios de uma lógica processual do fotográfico codificada 

numa rede de constituição de diferentes projetos.  

 

ii – as contingências coletivas 

Num cenário de constante invenção de tecnologias digitais, ferramentas e 

plataformas online de informação, destacamos a circulação em larga escala de 

conteúdos fotográficos, muitas vezes direcionados ao compartilhamento e 

marcados por constantes edições. No que confere a paisagem produtiva dissipam-

se os trabalhos nos mais variados procedimentos criativos e discursos 

experimentais que parecem reforçar um atual status de intensificação de variáveis, 

transformações e expansões no campo. 

Essa notação é também indiciada pela verificação de que, sobretudo com 

a emergência digital, noções já conhecidas como o instante preciso, imobilidade 

do referente, a exaltação do ato fotográfico, isto é, do corte, do disparo, dentre 

outras, parecem não dar mais conta das preocupações que envolvem a pluralidade 

emergencial das criações (FERNANDES, 2002; 2006; LISSOVSKY, 2008; 

MACHADO, 2001; 1998; ROUILLÉ, 2009; CATALÀ, 2005; 2011; 
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SANTAELLA, 2013). No entanto, admitimos que a condição de efervescência das 

práticas e das condutas junto a emergência dos meios eletrônicos e digitais, 

mostra-se como uma oportunidade para levantamento de problemas como vias de 

discussão e de verificação de antigos pressupostos e crenças fotográficas 

(MACHADO, 1998).  

Quando a circulação e a produção fotográfica passam a responder 

publicamente em diferentes áreas a uma exposição de contextos de criação, à 

utilização dos mais variados percursos de experimentação, à multiplicidade de 

técnicas e de processamentos, ao hibridismo de suportes, dentre outros, lidar com 

o aspecto da complexidade, parece tornar-se uma questão cada vez mais 

irremediável.  

A fotografia, vista pelo curso contemporâneo das composições, das 

materialidades, dos comportamentos e das conduções, parece apontar para uma 

noção evolutiva, dialógica, ligada aos fenômenos e o pensamento. Dessa maneira, 

sugere a necessidade de um posicionamento crítico aberto à percepção das 

relações cada vez mais diversas e imprecisas indicativas da dimensão complexa em 

que se encontra na realidade.  

No desafio de tratar com a complexidade dos fenômenos fotográficos a 

pesquisa recorre ao estabelecimento de relações entre os estudos sistêmicos 

(VIEIRA, 2007) e processuais (SALLES, 2006) que possuem como base os 

pressupostos teóricos e conceituais de Charles S. Peirce. Interessados na 

apreensão do fotográfico como um sistema em crescente organização, por sua 

capacidade de estabelecer relações ou conexões, nos aproximamos da noção mais 

geral de pensamento ou mente para Peirce, entendida como processo e/ou ação do 

signo desencadeado no tempo; e logo, processual, contínuo, sistêmico, complexo.  

O intuito da pesquisa recai no estabelecimento de uma postura crítica que, 

por meio de um enfoque da complexidade, procura contribuir com a abertura de 

outros caminhos investigativos mais alinhados com os fenômenos fotográficos 

para comunicadores, fotógrafos, artistas, críticos, pesquisadores, interessados. 
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i & ii – o pensamento fotográfico  

Os desafios de estruturação do texto dessa tese são, no mínimo, curiosos. 

A começar pela percepção de que, no mundo concreto, lidar com os fenômenos 

fotográficos contemporâneos nos direcionava de maneira concomitante para 

várias direções de análise. Dentre elas, a atenção à crescente circulação e 

valorização dos materiais de criação, à pluralidade das práticas, dos 

procedimentos, dos discursos, das metodologias e das condições de 

experimentação, das obras e processos, dos contextos e territórios. A percepção 

do processual e do caráter contínuo e diversificado envolvido no fazer fotográfico 

implicava, portanto, em uma proposta de diálogo de mesma natureza. A notação 

do fotográfico, enquanto um sistema complexo, permitia dar atenção ao que 

conferia à interação entre os fenômenos e processos de naturezas muitas vezes 

bem diversas (VIEIRA & SANTAELLA, 2008), a incluir os materiais de processo, 

as publicações, os documentos, dentre outros. 

A adoção de um estudo relacional (sistêmico e processual) de maneira 

atenta à fluidez de comportamentos e índices levava ao enfoque de movimentos 

contemporâneos de difusão, reflexão e produção fotográficos nos quais questões 

recursivas foram aos poucos percebidas e verificadas enquanto tendências. Isso foi 

possível mediante a convocação de casos fotográficos tidos aqui como 

detonadores de problemáticas cuja compilação correspondeu, portanto, às 

recorrências de temáticas partilhadas.  

A experiência de sermos conduzidos por uma análise de tendências 

contemporâneas não satisfazia necessariamente a uma linha textual de maneira 

cronológica (linear) e/ou ordenada de maneira classificatória pelas teorias, áreas e 

disciplinas (artes, jornalismo, antropologia), uma vez que as preocupações 

fotográficas transcorriam por todas elas. No entanto, mesmo sem serem tomadas 

como fios condutores dos discursos aqui expostos, estas se faziam presentes 

quando tratávamos dos diálogos teóricos e quando adentrávamos em pontos mais 

específicos dos exemplos detonadores.  
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A complexidade fotográfica é aqui exposta, portanto, na própria costura 

dos capítulos, cujas tessituras foram feitas quase que concomitantemente, partindo 

da recorrência das questões pautadas na vigilante verificação e ordenação de 

características e comportamentos dos fenômenos (obras, processos, projetos, 

ambientes, ferramentas, etc.). Nesse sentido, a disposição organizacional da 

proposta crítica desta tese enfatiza o fato de que o Pensamento Fotográfico perpassa o 

trabalho desde suas primeiras linhas. À luz desta percepção, convidamos, a seguir, 

à conferência dos conteúdos e discussões que compõem cada capítulo. 

Os capítulos 1 e 2, expressos como Tendências contemporâneas de complexidade, 

correspondem a um cenário integrado de questões que, organizadas 

metodologicamente a partir de recorrências, compõem movimentos de validação, 

formação, produção e circulação do campo. O capítulo 1 discorre inicialmente acerca 

das problemáticas ligadas à crescente validação de documentos, arquivos e materiais 

fotográficos vinculados ao ambiente criativo em diferentes publicações. Esse 

conjunto de aparições aponta não apenas para o fato de interesse recorrente 

nesses conteúdos e materialidades, mas, sobretudo, para discussões referentes à 

pluralidade de perspectivas para os arquivos fotográficos desde itens utilitários e 

privados às suas convocações públicas enquanto objetos de apreciação, de 

exposição e projetuais. Nesse capítulo contemplamos também os movimentos de 

formação, onde nos debruçamos em algumas condutas recursivas de promoção da 

experiência e do conhecimento ligadas aos discursos e aos materiais de criação que 

permeiam os ambientes dos eventos, das trocas de ideias, dos debates, dos cursos 

e das publicações. 

No capítulo 2, dedicado aos movimentos de produção e circulação, o 

levantamento de problemáticas corresponde à pluralidade de trabalhos 

contemporâneos e dos novos ambientes das imagens fotográficas. Dessa maneira, 

veremos, na primeira parte, tendências expostas por diferentes casos que 

conferem uma produção fotográfica em condições de diversidade, como, por 

exemplo, a vertente dos agrupamentos de imagens, a multiplicidade de 

perspectivas e a construção de narrativas. Em seguida, nos movimentos de 
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circulação, adentramos nas vertentes referentes ao trânsito de produções e 

processos fotográficos entre diferentes ambientes (físicos e/ou digitais) de 

veiculação e publicação. Com isso, pretendemos contemplar, também, os diálogos 

com as lógicas dos ambientes digitais e suas decorrências sob a forma de 

plataformas imagéticas. 

De viés mais teórico, o capítulo 3 – A crise da vigência dos sistemas normativos 

dedica-se ao estudo dos indícios de possíveis crises ligadas à confrontação de 

heranças lógicas no fotográfico. A problemática em destaque parte da notação de 

enfraquecimento do possível regime de crenças e de centralidade normativa 

voltados a circunscrição do fotográfico apenas pelo viés do dispositivo e do 

produto. Desse modo, mediante à convocação das teorias fotográficas, partimos 

da análise de algumas possíveis heranças de simplificação da lógica como medida 

de confrontação ao cenário atual de multiplicação de centros normativos. 

No capítulo 4 – O Pensamento Fotográfico, nos dedicamos ao tratamento de 

índices de complexidade do sistema fotográfico a partir do estabelecimento de 

algumas relações conceituais entre os campos sistêmico e processual. A proposta 

de posicionamento investigativo é trazida mediante a apresentação de alguns 

aspectos e propriedades que podem ser contempladas como condutas de reflexão 

sobre a fotografia em sentido evolutivo do campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu tinha ido àquele pátio, em particular, porque nele o 

vento se deslocava de formas estranhas.  

Só notara isso depois que as folhas do outono  

começaram a cair. Elas se moviam numa dança  

complexa e caótica  

por entre as pedras, primeiro para um lado, depois para outro,  

sem jamais caírem  

num padrão previsível.  

Depois que se percebia esse estranho rodopio do vento,  

era difícil ignorá-lo. Na verdade, visto do telhado, como 

naquele momento, ele era quase hipnótico. Do mesmo jeito que 

a água rolando ou as chamas de uma fogueira são capazes de 

nos chamar a atenção e de prendê-la.(...)  

Quanto mais eu o observava,  

menos caótico ele parecia.  

Na verdade, comecei a intuir um padrão subjacente 

maior no modo de o vento se movimentar pelo pátio.  

Ele só parecia caótico por ser imensamente,  

maravilhosamente complexo.  

E mais, parecia mudar o tempo todo. Era um padrão 

feito de padrões mutáveis.  

Era...  

Patrick Rothfuss, o nome do vento.  



 



 

1. 

Tendências contemporâneas de complexidade 

os movimentos de validação e de formação fotográficos 
 

A variedade de movimentos contemporâneos de difusão, reflexão e 

produção fotográficos impõe uma provocação recorrente: compilar uma 

multiplicidade de objetos e práticas num campo da imagem no qual diferentes 

perspectivas e concepções surgem e se somam ao seu entendimento e fazer. De 

certo, tendencialmente, o corpus fotográfico expande-se.  

O estado atual de dissolução de fronteiras3 midiáticas e das convergências 

das linguagens postas pela lógica das tecnologias digitais, principalmente a partir 

dos anos 80, agrava mais ainda uma identidade fotográfica baseada apenas em 

parâmetros da prática analógica. Dentre as manifestações contemporâneas 

destacamos a percepção de que obras, materiais de criação e experimentações 

fotográficas passam a coabitar em espaços públicos. Concomitantemente a isto, 

atividades e discursos parecem cada vez mais legitimar a experimentação, a 

existência de mesclas, a importância e inclusão do pensamento sobre os arquivos, 

a preocupação com aspectos processuais. De forma que em contextos artísticos, 

acadêmicos, tecnológicos, públicos soam recursivas palavras-chave como: edição, 

processo, projeto, seleção, manipulação, experiência, interação, documento, 

camada, arquivo, percurso, busca, ubiquidade, ficção, estados, experimentação, 

possibilidades, compartilhamento, transformação. Termos que, em grande parte, 

relacionados ao contexto criativo, servem como indícios de um diálogo de 

interesse da comunidade em conceitos, práticas e materialidades que, em essência, 

nunca estiveram dissociados do campo fotográfico, mas eram comumente 

destinados às comunicações particulares e ambientes técnicos dos que lidam e/ou 

lidavam diretamente com a produção. 

                                                        
3 Referência à ideia de linguagens líquidas (SANTAELLA, 2011, p. 24) na qual “(...) as linguagens tidas como 
espaciais – imagens, diagramas, fotos – fluidificaram-se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos. Já não 
há lugar, nenhum ponto de gravidade de antemão garantido para qualquer linguagem, pois todas entram na 
dança das instabilidades. Texto, imagem e som já não são o que costumam ser. Deslizam uns para os 
outros, sobrepõem-se, complementam-se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se”. 
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Diante do desafio de investigação das questões ligadas a emergência desses 

fenômenos fotográficos, este capítulo parte da percepção de dois sintomas mais 

gerais no campo: o primeiro, de fluxo de apreciação e assimilação de documentos, 

arquivos4 e materiais fotográficos vinculados ao ambiente criativo; o segundo, de 

uma produção e pensamento fotográfico multifacetado na qual uma lógica 

processual aparece nos discursos de forma cada vez mais explícita.   

Na tentativa de aprofundamento e organização dessas constatações 

adotamos a proposta de uma epistemologia semiótica5 atenta as relações entre 

materiais, narrativas, trabalhos e dispositivos. De modo que, cientes da qualidade 

de mobilidade e transformação em curso desses eventos, a pretensão aqui não diz 

respeito ao mapeamento de totalidade de práticas, fotógrafos, obras, etc, mas a 

exploração relacional desses fenômenos em seus contextos de manifestação 

enquanto índices de problemas imagéticos contemporâneos. 

Como um possível caminho de aproximação, estipulamos a partir dos dois 

sintomas apontados anteriormente quatro eixos temáticos complementares 6 , 

entendidos aqui como movimentos de: validação – as publicações de arquivos de 

criação; formação – materiais processuais e percursos criativos na promoção da 

experiência e do conhecimento; produção – a diversidade dos trabalhos 

contemporâneos; e circulação – os ambientes e os fluxos das imagens fotográficas.  

Cientes da complexidade envolvida nessa percepção, a apresentação de 

casos é conduzida pela verificação de tendências fotográficas que, por sua vez, 

transcorrem em diferentes períodos, cenários (nacionais e internacionais) e áreas 

multidisciplinares a incluir manifestações na arte, no documentário, no jornalismo, 

como também, decorrentes de atuações amadoras e populares. Medida de 

                                                        
4 Cientes da amplitude e profundidade ligadas ao debate acerca da ideia de arquivo, a citar Michel Foucault 
(2008) e Jacques Derrida (2001), o olhar para o tema nesta investigação ancora-se essencialmente a um viés 
relacional (ligado às teorias processual e sistêmica) que busca adentrar no fluxo de questões de mobilidade 
próprias e logo emergentes no que se refere ao âmbito de evocações e tendências fotográficas 
contemporâneas.  

5 De base semiótica peirceana referente aqui a dois eixos teóricos de observação: sistêmico (VIEIRA, 2007; 
2008)  e processual (SALLES, 2006; 2012). Lentes teóricas que serão melhor discutidas no capítulo 4. 

6 Linhas que ocorrem concomitantemente. Lembramos que são apresentados separadamente por uma 
questão metodológica de visibilidade e exploração de peculiaridades de cada dimensão. 
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trabalho, portanto, que acreditamos tornar mais visível a notação de confluências 

de questões no campo que transcorrem em espaços e situações variadas.  

Neste capítulo7 nos dedicaremos à investigação de questões pertinentes aos 

movimentos de validação e formação, de maneira que os recortes incluem obras do 

final dos anos 60 até recorrências mais recentes de publicação e crítica a partir dos 

anos 90 8  pertinentes a um contexto fotográfico de maior visibilidade de 

experimentações, imerso em era digital. Seguindo essa proposta, tomemos de 

início as questões relativas à incidência de publicações de arquivos fotográficos. 

 

1.1 As publicações de arquivos de criação fotográfica 
  

Na corrente contemporânea de proliferação de imagens digitais e 

ascendência de novos dispositivos, plataformas e ferramentas no universo online 

nos deparamos com a circulação pública de arquivos de naturezas variadas 

referentes ao contexto criativo fotográfico. Livros, catálogos, exposições, sites, 

redes sociais, aplicativos para dispositivos digitais viabilizam o acesso a materiais 

como: negativos e positivos; cópias de impressões; provas; testes; folhas de 

contato; e, além disso, fotografias e vídeos com o registro de criação; esboços; 

anotações; depoimentos; diários; entrevistas e textos reflexivos. 

Diante desse conjunto de aparições de conteúdos e materialidades interessa 

destacar não apenas as ocorrências de convocação recorrente de arquivos 

fotográficos em situações de publicações, mas, sobretudo, o movimento de 

validação expresso por essas manifestações no tocante a uma ideia de visibilidade 

pública de contextos de criação na fotografia antes pouco revelados. Nesse 

sentido, por exemplo, estão livros como Magnum Contatos (2012) e Proof (2004). 

                                                        
7 O volume de casos e de temáticas solicitou a decisão estilística pela divisão dos movimentos em dois 
capítulos de maneira a oferecer uma melhor estrutura de exploração das problemáticas e logo de apreensão 
dos conteúdos. Dessa maneira os movimentos de produção e circulação compõem o segundo capítulo desta tese. 

8 Período que nos serve como referência. O que não implica necessariamente na não consideração e não 
citação de trabalhos de períodos anteriores cujas problemáticas dialogam com as tendências mais atuais. 
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Para termos uma noção, Magnum Contatos (2012) da cooperativa francesa 

Magnum Photos9 é composto por 139 folhas de contato10 de fotógrafos associados 

acompanhadas de outras materialidades como: versões de fotografias selecionadas 

e ampliadas, credenciais de imprensa, cadernos de notas dos fotógrafos, diários, 

bilhetes, páginas de periódicos da época com as matérias e etc. (ver fig. 1 e 2). 

Cooperativa que até então mantinha reserva e sigilo de seus arquivos e dedicava-se 

excepcionalmente a veiculação de formatos finais 11  de fotografias de seus 

colaboradores. 

 

Fig. 1 – Folha de contato de Susan Meiselas. Ao lado, um bilhete com anotações de realização da 
reportagem fotográfica. Fonte: LUBBEN, 2012. 

                                                        
9 Fundada em 1947 na França inicialmente por Robert Capa, David Seymour, Georges Rodger e Henri 
Cartier-Bresson. responsável pela produção de reportagens para revistas renomadas, como a norte-
americana Life, e os mais variados jornais. 

10 A folha de contato, do inglês contact sheet, também conhecida por proof, prova ou copião. Trata-se de um 
material mais comumente obtido pelo método analógico de impressão direta de chapas, rolos (filmes 
negativos e positivos) (ou sua sequência de negativos/positivos) em superfícies fotossensíveis, como papéis 
fotográficos. 

11 A ver publicações nesse sentido como o livro Magnum Photographers (2007). 
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Fig. 2 – Folha de contato de Guy Le Querrec. Ao lado, a imagem da fotografia veiculada no 
Quest-France depois de 16 anos em que foi tirada. Fonte: LUBBEN, 2012. 

Proof (2004), por sua vez, do fotógrafo americano Jim Marshall apresenta 

uma coletânea de folhas de contato com versões desconhecidas de imagens 

veiculadas anteriormente. Estas, no caso de Marshall, referentes às fotografias de 

celebridades (ver fig. 3) – geralmente do meio musical – difundidas em meio às 

matérias dos jornais e revistas de grande circulação, como a americana Life. De 

iniciativa retrospectiva do próprio fotógrafo, a obra exibe suas marcações de 

seleção e edição das imagens feitas à punho em preparação para as revistas. Na 

introdução, a narrativa descreve a intenção de revelar, através das folhas, a sua 

multiplicidade de perspectivas e seu processo de buscas por uma apresentação 

fotográfica que retratasse o “espírito” do momento de tal pessoa e/ou situação 

vivida.  

 

Fig. 3 – Folhas de contato dispostas ao lado das cópias finais anteriormente publicadas. Fonte: 
MARSHALL, 2004. 
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No intuito de adentrarmos em questões mais específicas advindas de 

diferentes tendências e vertentes de apresentação de contextos de criação na 

fotografia por meio dos materiais, é fundamental para sua própria discussão a 

observação da presença pública desses documentos, de maneira ainda sutil, em 

cenários anteriores de exposições e publicações. A citar, por exemplo, no final dos 

anos 6012, período no qual pairam interesses do mercado por possibilidades de 

produção de suportes para comercialização e dos museus em uma promoção de 

debates conceituais e discussão acerca de trabalhos.  

Atinente ao último, cabe contemplarmos com mais acuidade algumas 

iniciativas articuladas no Museu de Arte Moderna de Nova York como: The Photo 

Essay13 (1965) e Photography as Printmaking14 (1968); e o livro Looking at Photographs: 

100 Pictures from the Collection of The Museum of Modern Art15 (1973). 

The Photo Essay trouxe cerca de 45 ensaios fotográficos selecionados de 

publicações de fotojornalismo americanas e europeias como Life e Paris-Match. O 

conceito centrava-se no flagrante das transformações na conduta do fotoensaio16 e 

da crescente inserção de novos elementos no processo de trabalho de publicação 

nas mídias. Além das fotografias em versões finalizadas, constavam sketches, 

gráficos, estudos de layout das revistas e algumas folhas de contatos dos ensaios. 

Para termos uma noção, dentre os trabalhos havia Blind Boys Play do fotógrafo e 

                                                        
12 Cenário de estabelecimento da arte conceitual interessada em modelos operacionais (LUBBEN, 2012), 
como também, de nascimento da educação fotográfica nas faculdades com o propósito de compreensão, 
estabelecimento e aplicação de metodologias.  

13 Referência aos arquivos do MOMA. Fonte: <www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archi 
ves/3450/releases/MOMA_1965_0026_23.pdf?2010> Acesso em: 03/2013. 

14 Referência aos arquivos do MOMA. Fonte: <www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archi 
ves/4007/releases/MOMA_1968_Jan-June_0024_24.pdf?2010> Acesso em: 03/2013. 

15 Referência aos arquivos do MOMA. Fonte: <www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archi 
ves/4981/releases/MOMA_1973_0051_32.pdf?2010> Acesso em: 03/2013. 

16  Prática de “organização das imagens em torno de uma história linear com uma diagramação 
hierarquizada das fotografias” que  “se consolidou através de uma série de publicações entre as décadas de 
20 e 30 do século XX, como a Munchener Illustrierte Presse e a francesa Vu, lideradas pelos inovadores Stefan 
Lorant, Lucien Vogel e Alexander Liberman; e a revista Americana Life, que contribuiu enormemente para 
este gênero, sendo uma das mais fortes editoras dos trabalhos ensaísticos de seus fotógrafos, sobre os mais 
variados temas”.  (PARENTE & FIUZA, p. 167, 2008) 
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professor americano Charles Harbutt17. Sua exibição compunha uma compilação 

de algumas imagens de suas primeiras provas seguidas por cópias e ampliações das 

fotografias selecionadas e editadas pelo fotógrafo, como também, por imagens 

dispostas em layouts e estudos de composição das matérias nas revistas e a peça 

final publicada na Jubileu em 1962. A utilização dos arquivos de criação limitava-se 

ao fornecimento de noções comprobatórias de escolhas do fotógrafo e suas 

aproximações com as mídias, de modo que se dispunham como itens técnicos de 

demonstração desse fluxo. 

De viés mais artístico, a proposta Photography as Printmaking concernia na 

apresentação de uma variedade de mais de 70 obras de 55 fotógrafos. Em 

referência a esses resultados visuais foram acrescidos alguns materiais como testes 

e variações em papel, plástico, metal e folhas de contato. A intenção estava na 

percepção do sujeito articulador existente por detrás dos resultados fotográficos, 

de modo a, de acordo com o curador da exposição Peter Bunnel18, desafiar o 

conceito de espelho da realidade posto pelo movimento straight photography19 e seu 

princípio mecanicista de separação da fotografia do ato fotográfico que a faz ser20.  

As duas exposições mesmo que não dedicadas aos materiais nos servem de 

indícios de movimentação desses documentos em situações importantes de 

estabelecimento da comunidade fotográfica referentes à legitimação de modelos 

normativos operacionais na produção – ligados ao profissionalismo do 

fotojornalismo e a imprensa –; e do potencial técnico e lógico relacionado às 

possibilidades criativas.  

Em continuidade a verificação dessas manifestações, somamos o livro 

Looking at Photographs: 100 Pictures from the Collection of The Museum of Modern Art 

                                                        
17 Responsável por presidir a Magnum Photos em 1979 e lecionou em escolas como a Parsons School of 
Design.  

18 Americano considerado um dos primeiros a lecionar História da Fotografia e da Arte na Universidade de 
Princeton em 1972. 

19 Ligado ao movimento da objetividade fotográfica alemã que perdurou na prática entre os anos 20 e 30. 
Essa abordagem evitava “deliberadamente qualquer afirmação pessoal” (JANSON, p. 438, 1996) em nome 
de uma fotografia linear enfatizada na materialidade. 

20 Fonte: <www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/4007/releases/MOMA_1968 
_Jan-June_0024_24.pdf?2010> Acesso em: 03/2013. 
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(1999) originalmente lançado em 1973, organizado pelo diretor do departamento 

de fotografia do MoMA, o americano John Sarkowski – responsável também pela 

curadoria de The Photo Essay, conforme vimos a pouco. O livro em questão traz 

ensaios fotográficos junto a alguns documentos organizados a partir da percepção 

de Sarkowski sobre mudanças 21  estéticas e conceituais na prática de captura 

atreladas a uma visibilidade da ação dos fotógrafos nos trabalhos. A publicação em 

questão deriva do primeiro levantamento histórico do arquivo MoMA, orientado 

por um propósito mais jornalístico de contar a história por detrás das imagens.  

Interessante pontuarmos que essas exposições e livro voltados para as 

obras em versões finais, trabalham indiretamente uma validação de aspectos 

fotográficos por meio da ideia de contextos de criação. Em alusão a isto, 

destacamos nessas manifestações a percepção de linhas de condução e de 

abordagem retrospectiva dos conteúdos dos materiais pautadas em interesses 

como: expor o sujeito por detrás das imagens; descrever o processo de articulação 

das fotografias para veiculação nas mídias; revelar histórias por detrás das 

produções. Sendo este último, principalmente, um motivo de incidência de 

publicações que trazem arquivos fotográficos. Dentre as implicações deste fato, 

destacamos a princípio, um movimento de evocação desses conteúdos na intenção 

de elementos de narrativas.  

Vejamos, por exemplo, o documentário Contacts (1989) dirigido pelo 

fotógrafo William Klein cuja ideia central era dar visibilidade às histórias vividas 

nos momentos de captura das imagens pelo recorte específico das folhas de 

contato e cópias. Dessa forma, a narrativa do documentário, inerente aos 

percursos de captura realizados em campo, é construída a partir da apreciação dos 

contatos em ordem linear (frame a frame nas folhas). Como que diante de um álbum 

de fotos, Klein resgata e idealiza situações vividas numa apreciação visual das 

interações com os objetos e personagens fotografados.  

Contacts se desdobra em dois outros importantes trabalhos: uma série de 

                                                        
21 Reflexão aprofundada a posteriori por Sarkowski pelos conceitos de espelho (ligado aos trabalhos que 
priorizam a objetividade técnica) e janela (os que trazem a visão do fotógrafo) na exposição Mirrors and 
Windows: American photographs since 1960 (1978). Fonte: <www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/ 
press_archives/5624/releases/MOMA_1978_0060_56.pdf?2010> Acesso em: 03/2013. 
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televisão (1990-2004)22, que expande essa noção inicial de uso de arquivos e cuja 

dinâmica de produção consistia em o fotógrafo, com ajuda do diretor, selecionar e 

apresentar folhas de contato, impressões de provas e impressões finais que 

configurassem algumas narrativas e reflexões sobre o decorrer do seu fazer, 

geralmente, em campo; e uma coleção de DVDs (2005), resultado da mobilização 

de uso crescente de arquivos que reverberam preocupações relacionadas à seleção 

e organização desses materiais e o seu emprego como referenciais de validação e 

classificação de estilos e práticas. Nessa coleção, arquivos fotográficos se 

distribuem em três volumes classificatórios, onde a ideia de exibição de grande 

quantidade de arquivos denunciadores de estilos de percursos dos trabalhos 

engloba um olhar para a própria classificação prática e conceitual da fotografia: I. 

The Great Tradition of Photojournalism (ver fig. 4), II. The Renewal of Contemporary 

Photography  e III. Conceptual Photography. 

 

Fig. 4 – Provas de negativos de Bresson. Fonte: DVD Contacts, vol. I, 2005. 

A recorrência de emprego dos arquivos, como referências de construção de 

narrativas, aproximam o fotógrafo e a obra de maneira que fornecem uma espécie 

de visibilidade pública dos ambientes de trabalho na fotografia. Estes manifestos 

em distintos cenários como os relacionados aos momentos de captura em campo, 

que dão visualidade a uma intenção de contemplação mais geral dos movimentos 

de seleção, ações e narrativas criadas na interação diante dos assuntos, como é o 

                                                        
22 <www.sales.arte.tv/fiche/479/CONTACTS> Acesso em: 05/2014. 
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caso da disposição organizacional e visual dos negativos descobertos da fotógrafa 

de rua Vivian Maier (2014), apresentadas em site23 (ver fig. 5).  

 

Fig. 5 – Folha de contato de Maier em que há uma sequência de disparos sobre o desenrolar de 
um fato cotidiano. Fonte: <www.vivianmaier.com/gallery/contact-sheets/#slide-2> Acesso em: 
08/2015. 

Os arquivos também podem dar visualidade aos percursos criativos em 

espaços de escritório ou laboratório. À vista disso temos o documentário Henri 

Cartier-Bresson: The Impassioned Eye (2006), publicado em DVD, no qual é possível 

contemplar o processo de ampliação e seleção de fotografias de Bresson logo na 

sequência inicial na qual temos um laboratorista de confiança do fotógrafo 

realizando as cópias de negativos em laboratório, a atividade de avaliação e 

comparação dessas cópias por Bresson juntamente com o laboratorista e os 

momentos de seleção e validação destas com assinatura de eleição de cópia 

finalizada (ver fig. 6). 

 

Fig. 6 – Da revelação de alguns negativos à assinatura da cópia finalizada. Fonte: DVD Henri 
Cartier-Bresson: The Impassioned Eye (2006). 

                                                        
23  <www.vivianmaier.com/gallery/contact-sheets/> Acesso em: 08/2015. 
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Um caso interessante que reúne narrativas intrínsecas ao ambiente de 

captura em campo e de reencontro de trabalho de imagens em ateliês e escritórios, 

refere-se ao aplicativo para celular e tablet Assisting Avedon (2013) (ver fig. 7) 

produzido por Earl Steinbicker, assistente do famoso fotógrafo de moda Richard 

Avedon no período dos anos 50 e 60. Sob a forma de um compósito de memórias 

exibe arquivos como textos de relatos, entrevistas, fotografias de processo, obras e 

arquivos pessoais. De maneira que transita entre eles como forma de apresentação 

dos ambientes de criação de Avedon referentes ao estúdio e externas e aos 

bastidores de edição e seleção dessas imagens. 

 

Fig. 7 – Screenshot da página inicial do aplicativo Assisting Avedon para celular. 

 Importante destacarmos que alusivo a essa ideia de visibilidade dos 

ambientes de trabalho, está uma promoção pública de existência de percursos de 

criação na fotografia. Nesse sentido, podemos conferir também as publicações 

cuja lente para os arquivos é revestida por uma intenção de valorização de 

bastidores. O livro Hollywood frame by frame: the unseen silver screen in contact sheets 

1951-1997 (2014), por exemplo, apresenta folhas de contato de variados 

fotógrafos dispostas em ordem cronológica dos filmes feitos em Hollywood. 

Somado à ideia de promover os materiais “nunca vistos” e de bastidores 

midiáticos oferece uma espécie de retrospectiva da dinâmica de criação das 

imagens pautada em motivos como: destacar mudanças de estilo na realização de 
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fotografias nos sets de filmagem; uso da fotografia como registro e ao mesmo 

tempo de estudo de condução de cenas; a construção imagética de celebridades 

feitas nos bastidores e dos próprios filmes para divulgação midiática. As folhas 

que concernem ao período de 1950 a 1970, por exemplo, feitas por fotógrafos 

documentaristas autônomos, exibem edições de condução de cenas (ver fig. 8) e o 

estudo de enquadramento de estrelas (atores) (ver fig. 9) em ato geralmente 

destinado para os editoriais de revistas como Life, Photoplay e Look.  

     

Fig. 8 e 9 – Provas de contato feitas com marcas de edições no set do filme From Here To Eternity 
(A um passo da eternidade) (1953), pelo fotógrafo Bob Willoughby. Fonte: LONGWORTH, 
2014. 

A revelação de bastidores pode ser observada também em materiais 

publicados em redes sociais. No perfil do twitter da Magnum (@magnumphotos), 

por exemplo, são comumente postados imagens de momentos de revelação, 

edição, ampliação e montagem de trabalhos. Como é o caso do laboratorista Pablo 

Inirio, responsável pela operação da sala de revelação do escritório Magnum em 

Nova Iorque (ver fig. 10 e 11). Tornando pública a existência de espaços 

dedicados à edição nos escritórios que, assim como a figura de Inirio, eram 

poucos comentados ou simplesmente desconhecidos. 
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Fig. 10 e 11 – Imagens publicadas no Twitter da Magnum nas quais apreciamos o espaço de 
trabalho de Pablo Inirio e alguns de seus arquivos. Fonte: <twitpic.com/6kfnn> Acesso em: 
08/2014. 

Importante salientar que, implícito a esse processo de evocação pública dos 

materiais fotográficos como indicadores de narrativas inerentes aos ambientes e 

percursos de criação, estão os motivos recursivos no campo de preocupação com 

o debate histórico e olhar crítico das obras. Fato acentuado, dentre outros 

aspectos, pelo contexto de tentativas de teorização fotográfica nos anos 90 24 , 

como é o caso do livro O Fotográfico (1990) de Rosalind Krauss. Como também, 

atualmente, do debate incidente frente as consequências da inserção da tecnologia 

digital. 

Relacionado a esses motivos recursivos de debate podemos citar o livro 

Photo Icons: the story behind the pictures 1827- 1991 (2005) do historiador e curador de 

fotografia Hans-Michael Koetzle cuja primeira edição foi em 1996. A obra segue 

uma proposta semelhante de abordagem histórica e jornalística de apreciação das 

mudanças fotográficas vistas em Looking at Photographs (1999), mas diferentemente 

desta, Koetzle propõe sua aplicação de levantamento da história das imagens 

como um caminho crítico de recepção fotográfica, principalmente, como 

preparação para o cenário digital. Soma-se a essa intenção uma valorização 

também da prática analógica e sua riqueza operacional. Seu método investigativo 

promove levantamento de fotografias mais recorrentes em publicações na 

                                                        
24 Período de inserção comercial lógica digital no fotográfico materializada sob a forma de dispositivo: a 
Kodak DCS 100, a primeira câmera digital, de alto custo. 

 



42 Capítulo 1: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de validação e de formação fotográficos 
 

imprensa juntamente com algumas provas, negativos, folhas de contato (ver fig. 

12), entrevistas e documentos.  

 

Fig. 12 – Folha de contato com as primeiras imagens de Andy Warhol e sua banda Vevelt 
Underground & Nico de Gerard Malanga. Fonte: KOETZLE, 1996. 

No mesmo estilo de proposta há também o livro The Contact Sheet de Steve 

Crist (2009). Apesar de conter uma organização semelhante ao Photo icons de 1996, 

o trabalho dedica-se especialmente à compilação de contatos fotográficos de obras 

famosas acompanhados de textos sobre suas histórias. Por exemplo, o interesse 

sobre a veracidade de realização da fotografia The Kiss (ver fig. 13 e 14) por Robert 

Doisneau veiculada na Life em 1950. O que demanda do autor a exibição do 

caderno de provas de contato do fotógrafo. Vale destacar que o olhar analítico 

para este se dá na predominância da perspectiva de realização das fotografias ainda 

em campo (ato fotográfico). 

  

Fig. 13 e 14 – Parte no livro dedicada a história da fotografia de Robert Doisneau seguida das 
páginas do caderno de provas do fotógrafo. Fonte: CRIST, 2009. 
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Esse interesse frequente nas histórias serve como espécie de prognóstico 

de uma busca por informações referenciais e comprobatórias de ações pela 

exposição de arquivos como possível via metodológica para o estabelecimento de 

um olhar de “leitura das fotografias”.  

Em continuidade aos debates, acerca da promoção da existência dos 

ambientes e percursos no fotográfico, acrescentamos a percepção de uma 

tendência de exposição dos materiais como elementos extensivos e relacionados às 

ideias dos trabalhos conhecidos em versões finais. Assim temos exibições e 

publicações como Diane Arbus: revelations 25  (2003) (ver fig. 15). Em ambos a 

disposição de folhas de contato e cópias de impressão foi realizada juntamente às 

obras mais conhecidas da fotógrafa.  

 

Fig. 15 – Livro com disposição de folhas de contato ao lado de cópias finais de Diane Arbus. 
Fonte: <www.youtube.com/watch?v=3WjXbM-wFl0> Acesso em: 04/2014. 

Algo semelhante ocorre em exposições itinerantes como Unseen de Jessica 

Lange (ver fig. 16 e 17) trazida com mesmo formato recentemente para o Brasil 

sob o título Jessica Lange: fotógrafa (2015) pelo Museu da Imagem e do Som (MIS) 

de São Paulo cujas obras ampliadas vêm acompanhadas dos contatos 

emoldurados. 

A aproximação visual no próprio espaço expositivo e editorial valida uma 

relação mais direta entre materiais (por exemplo, as ampliações das folhas de 

contato) e suas versões finais. O que, por sua vez, nos aproxima de um contexto 

de articulação dotado de critérios de escolhas. 

                                                        
25 A Exposição no Museu de Arte de São Francisco (SFMOMA) e livro foram realizados em 2003. 
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Fig. 16 e 17 – Disposição de cópia final ao lado da folha de contato exibida em 2012 no Centro 
Cultural de Cascais, em Portugal. Ao lado, a imagem dos contatos emoldurados na exibição 
Unseen (2014) no Multimedia Art Museum integrando a parte dedicada à fotografia na Bienal de 
Moscou. Fonte: <www.cm-cascais.pt/video/exposicao-unseen-de-jessica-lange-centro-cultural-
de-cascais> Acesso em: 04/2015. 

Sob outros enfoques, mas somada a essa notação acima, incluímos as 

publicações de tema fotográfico que traçam e sugerem uma visão mais geral de 

conexões existentes entre arquivos de diferentes naturezas. Nesse sentido, diários, 

anotações, desenhos são exibidos como elementos de referência de atividades 

concomitantes, anteriores e/ou posteriores às capturas de imagens. É a situação 

da exibição do sketchbook de 1940 do fotógrafo alemão de moda Horst P. Horst 

em Horst: Photographer of Style (2014) no Museu Victoria and Albert em Londres. A 

apresentação dos estudos de luz e sombras, de composição dos elementos nas 

fotografias, dos gestos e poses das modelos (ver fig. 18 e 19), formas de objetos 

variados (mesas, flores, círculos, etc), são denunciadores das suas buscas, como a 

tendência a trabalhar com imagens sobrepostas (ver fig. 20 e 21). 

      

Fig. 18 e 19 – Desenhos de estudos de poses e gestos no sketchbook, 1940. Ao lado, uma de suas 
fotografias de nu, 1941. Fonte: <vimeo.com/104907802> Acesso em: 01/2015. 
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Fig. 20 e 21 –  Estudo de face com sobreposição de texturas no sketchbook, 1940. Ao lado, uma 
fotografia com a aplicação da sobreposição de imagens, 1941. Fonte: <vimeo.com/104907802> 
Acesso em: 01/2015. 

Nesse sentido podemos contemplar outro aplicativo referente ao trabalho 

de Richard Avedon chamado The Richard Avedon 26  (2014), desenvolvido pela 

Avedon Foundation, onde há uma proposta mais abrangente aliada à ideia de 

conjunto da obra do fotógrafo 27 . Assim, dentre as mil amostras do trabalho 

constam links que relacionam: fotografias em versão final e testes; obras e 

documentos de percurso como desenhos em agendas, cadernos; dentre outros. 

Desse modo, a dinâmica da navegação consiste no acesso feito por meio das obras 

que dispõem de links para seus materiais processuais e vice-versa. Como, por 

exemplo, a fotografia de título Ronald Fischer Davis (ver fig. 22) com link para sua 

versão ainda em desenho com anotações Ronald Fischer beekeeper Davis (ver fig. 23). 

   

Fig. 22 e 23 – Fotografia de Ronald Fischer Davis (1981) e seu material Fischer beekeeper Davis (1981). 
Fonte: <vimeo.com/98664612> Acesso em: 02/2015. 

 

                                                        
26 Fonte: <itunes.apple.com/br/app/avedon/id879198020?mt=8> Acesso em: 02/2015. 

27 Referência em <www.avedonfoundation.org/ipad-app/> Acesso em: 02/2015. 
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A recorrência dos motivos de evocação de narrativas; sugestões de 

percursos criativos; visualização de ambientes de trabalho; de promoção do “antes 

nunca visto”; de contextualizações por meio de histórias; de referenciais para 

crítica, classificação prática e conceitual; e como extensivos aos trabalhos; nos 

aproxima à propensão de visualização pública de questões atinentes às ações de 

articulação mais específicas de edição e seleção. Estas que, por sua vez, indiciam 

critérios e princípios (SALLES, 2011) que direcionam o fazer de cada fotógrafo. 

Fato decorrente, sobretudo, se compararmos com publicações desde os anos 90 

em casos como o livro Man Ray: Photography and Its Double (1998) (ver fig. 24), que 

ganhou exposição com mesmo título em 1999 no International Center of Photography 

em Nova Iorque. Além da presença de obras em formatos finais, ambos foram 

compostos por materiais fotográficos privados pertinentes ao contexto de edição, 

teste e estudos de Man Ray cujo valor foi ofertado às marcas visuais de ações de 

Ray, divididos por temáticas como: retratos de artistas, nus, fotografias de moda; e 

por estilo técnico como fotogramas, processos solarização, sobreposições. 

 

Fig. 24 – Capa do livro Man Ray: Photography and Its Double (1998) na qual podemos contemplar 
uma das imagens referentes a seus materiais de estudos de criação.  

Encontramos também essa vertente de exibição de ações de articulação em 

ambientes online. A citar, por exemplo, a publicação de materiais em versões de 

edição publicados no blog 28  da cooperativa da Magnum. Um caso interessante 

                                                        
28 <blog.magnumphotos.com> Acesso em: 04/2014. 
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refere-se ao post feito por Ann Tonkvist29 (2006) dos arquivos do laboratorista 

Pablo Inirio, cuja existência da figura do “homem das tesouras, dos ampliadores 

multi grau Ilford 500H e de acesso a inumeráveis negativos preciosos” 30  é 

associada à importância dos percursos específicos de articulação visual da 

informação fotográfica. Visíveis, no caso de Inirio, pelo seu trabalho de estudo 

dos tons de cinza e contrastes, marcações de testes e edição (ver fig. 25, 26 e 27) 

de formatos para a veiculação. 

 

Fig. 25 – Retrato de Muhammad Ali feito pelo fotógrafo Thomas Hoepker. A cópia à esquerda 
dispõe das notações de ajustes feitas por Inirio, ao lado a cópia final.  Fonte: <blog.magnum 
photos.com> Acesso em: 04/2014. 

 

Fig. 26 – Retrato de Henri Cartier-Bresson por Bob Henriques com as notações de Inirio. Abaixo 
a versão final.  Fonte: <blog.magnumphotos.com> Acesso em: 04/2014. 

                                                        
29 Fonte: <ww.magnum1968.com/pablo_inirio.html> Acesso: 01/2012. 

30 “the man with the scissors, the Ilford 500H multi grade enlargers and access to innumerable priceless negatives (...)” 
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Fig. 27 – Retrato de Andrey Hepburn do fotógrafo Dennis Strock com as notações de ajustes 
feitas por Inirio. Ao lado a versão final.  Fonte: <blog.magnumphotos.com> Acesso em: 
04/2014. 

 A promoção e visualização do aspecto de articulação fotográfico são 

recursivos principalmente em publicações com proposta de apanhado 

retrospectivo. Como é o caso do livro Garry Winogrand (2013) e exposição 

homônima (2013), os quais trazem um compêndio de obras, rolos de filmes não 

revelados e folhas de contato com marcações de seleção e edição feitas à punho 

pelo fotógrafo Garry Winogrand (1928-1984) (ver fig. 28). Sendo Winogrand um 

percursor do estilo jornalístico de rua americano nos anos 60 e da revolta na era 

pós-guerra, uma circunstância a se pensar é se esse compêndio fosse realizado nos 

anos 80 (pós morte do autor), arquivos como as folhas viriam à tona.  

 

Fig. 28 – Detalhe da folha de contato de Winogrand com suas marcações, publicada no livro 
Garry Winogrand (2013). Fonte: RUBINFIEN, 2013. 
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Outro exemplo interessante refere-se à criação do contexto de articulação 

do fotógrafo por meio da disposição e organização dos materiais em exposições. 

Fato que pode ser observado em Geraldo de Barros e a Fotografia (2014) no Instituto 

Moreira Salles do Rio de Janeiro, na qual foram montados em mesas de luz alguns 

negativos originais do fotógrafo com as peculiares marcas de suas intervenções 

(riscos e cortes), seguidos de algumas provas de contatos que trazem mais 

amplitude a visualização desse processo de operação e montagem cut and paste 

(cortar e colar) na película fotográfica conhecido em Barros. Materiais de criação 

como ampliações de contatos e matrizes (ver fig. 29) que também foram 

integrados em livro relacionados a fotos já publicadas e outros documentos como 

cartas (ver fig. 30), publicações da época e depoimentos. 

   

Fig. 29 – Na primeira imagem a exibição de matriz original com os cortes e colagens feito 
Geraldo, ao lado a imagem do seu resultado após a ampliação. Fonte: ESPADA, 2014. 

 

Fig. 30 – Nesta correspondência, disposta no livro, Geraldo de Barros descreve alguns de seus 
processos e percursos: “Quanto a fotografia estou começando uma série de fotografias. Vou 
jogar com a medida do tempo em relação a intensidade da luz. Penso que com os princípios que 
Max Bill descobriu é possível realizar algo sólido. As fotos que estou enviando, as branco e preto 
não são muito boas, porém penso que com as coloridas você poderia mandar fazer boas copias 
em branco e preto (...)”.  Fonte: ESPADA, 2014. 
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É relevante notar que, a oferta de visualização de movimentos de 

articulação de imagens, revela fotografias anteriormente publicadas como versões 

pertencentes a um contexto maior de atuação. Referente a esse fato, destacamos a 

percepção de que concomitante ao motivo retrospectivo de evocação, paira um 

tratamento de viés prospectivo que perpassa o sentido de apenas apreciação e 

exibição dos arquivos. Isto é, trabalhos de publicação que somam aspectos de 

mobilidade ao contexto fotográfico – comumente manifestos por uma tendência à 

apresentação de outras materialidades no sentido de possibilidades visuais de 

obras fotográficas antes publicadas – nos permitem inferir um movimento de 

utilização de arquivos como objetos de apreciação e exposição mas, sobretudo, 

como objetos projetuais.  

Acrescentamos a essa tendência os projetos dedicados exclusivamente aos 

materiais de documentação não tornada pública, nos quais as obras em versão 

final não estão necessariamente presentes. Assim, por exemplo, o livro The 

Americans: 81 Contact Sheets (2009) do fotógrafo americano Robert Frank designado 

a compilar as provas de contato do livro publicado anteriormente The Americans 

(1958). Esse tipo de trabalho apresenta-se como uma versão prospectiva das 

possibilidades fotográficas (ver fig. 31) frente às 83 fotografias que foram 

escolhidas para o trabalho anterior. 

    

Fig. 31 – Box com as provas de contato e as próprias folhas dos contatos com marcações 
originais de Frank. Fonte: <www.vincentborrelli.com/pages/books/107794/robert-frank-shino-
kuraishi/robert-frank-the-americans-81-contact-sheets-limited-edition> Acesso em: 04/2015. 
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 A concepção de publicações próprias para os arquivos de obras também é 

percebida em ambientes digitais. Assim, por exemplo, o trabalho fotográfico 

Paradise/Visage, publicado em 2014 sob o formato de livro impresso com 24 

fotografias em versão final, ganha em 2015 uma versão digital gratuita em 

aplicativo chamada Contact sheets: Paradise (2015) (ver fig. 32). Esta, cujo motivo é a 

exploração do contexto de edição e seleção das imagens anteriormente publicadas 

de Paradise/Visage, exibe processos fotográficos por meio de reflexões acerca de 

outras possibilidades visuais do trabalho. 

 

Fig. 32 – Screenshot da página inicial do aplicativo Contact sheets: Paradise para celular. Fonte: 
<itunes.apple.com/br/app/contact-sheets/id804415283?mt=8> Acesso: 10/2014. 

Um caso interessante, que contempla a geração de diferentes projetos de 

publicação impressa e digital próprias para os arquivos é The Mexican Suitcase. 

Trabalho este desenvolvido pelo Internacional Center of Photography acerca dos 126 

rolos de filme encontrados em 2007 dos fotógrafos Magnum Robert Capa, David 

Seymour (conhecido por Chim) e Gerda Taro, feitos durante a cobertura da 

guerra civil espanhola no período de 1936 a 1939. The Mexican Suitcase inclui site31 

em constante atualização (ver fig. 33), documentário em filme (2011) 32 e livro 

impresso (2010) (ver fig. 34), sendo este especificamente composto por dois 

                                                        
31 Site oficial do projeto: <www.museum.icp.org/mexican_suitcase/> Acesso em: 02/2015. 

32 Para mais informações: <www.imdb.com/title/tt2017015/> Acesso em: 02/2015. 
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volumes com as provas de contato. Curiosamente na ocasião deste último os 

editores responsáveis Michel Lefebvre & Bernard Lebrun destacaram o aspecto de 

reserva que pairava sobre esse tipo de arquivo: “a folha de contato é um 

documento particular, raramente visto pelo público, guardado cuidadosamente 

por alguns fotógrafos, exibido apenas para os respectivos editores”33. No caso do 

livro, junto às provas dos negativos, há ensaios e textos de dados históricos 

ligados à prática do fotojornalismo, como também, detalhes de anotações de Capa 

e dos demais, além dos estudos de pesquisadores e curadores sobre as 

peculiaridades do contexto de ações em campo e na edição dessas imagens.  

   

     

Fig. 33 – Envelopes com os negativos dos fotógrafos expostos no site do projeto. Fonte: 
<museum.icp.org/mexican_suitcase/> Acesso em: 02/2015. 

                                                        
33  “The contact sheet is a private document, rarely seen by the public, carefully guarded by some 
photographers, shown only to respected editors” (in The Mexican Suitcase, 2010). 



Capítulo 1: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de validação e de formação fotográficos 

53 

 

 

Fig. 34 – Provas de contato de Taro referente aos negativos encontrados e publicados e em livro. 
Fonte: YOUNG, 2010. 

 Acerca da ideia dos materiais, como objetos projetuais e a respeito da 

movimentação de exibições dedicadas ao ambiente de edição fotográfico, 

destacamos também os livros que validam a reflexão e a visibilidade de versões 

fotográficas no sentido de caminhos de transformações e de possibilidades 

inerentes à concretização de imagens de trabalhos já conhecidos. Nesse sentido 

temos a publicação Magnum Contatos que, citada anteriormente aqui como meio de 

indício de revelação de contextos de criação, serve para visualizarmos com mais 

acuidade a manifestação de um discurso sugestivo de continuidade de projetos de 

edição e seleção de imagens. Sob esse tom podemos observar, por exemplo, o 

caso apresentado no livro referente ao material (ver fig. 35) do fotógrafo alemão 

Micha Bar-Am que, para a ocasião da composição da reportagem sobre a 

libertação de um grupo de reféns, teve apenas uma fotografia selecionada, 

conforme relata Bar-Am (in LUBBEN, 2012, p. 225): “Depois que revelei os 

filmes e imprimi as folhas de contato, foi possível chegar à imagem fundamental, 

que mostrava a emoção crua (...). Escolhi uma versão recortada da chapa 26 por 

representar melhor o momento mais dramático”. Anos depois, no reencontro 

com esses contatos para o Magnum Contatos, Bar-Am fornece uma outra 

possibilidade: “Acho agora que seria provavelmente mais eficaz um tríptico da 

sequência em que várias mãos seguram o refém que retornou, mesmo sem os 

rostos”. O diálogo de articulação apresenta-se visualmente pelo compósito de 
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seleções e estudos de enquadramento feitos ao longo do tempo pelo próprio 

fotógrafo. 

 

Fig. 35 – Detalhe do compósito de seleções e estudos de enquadramento (em vermelho) feitos 
pelo fotógrafo expressam um diálogo criativo com essas imagens ao longo do tempo. Fonte: 
LUBBEN, 2012. 

Essa vertente prospectiva dos materiais no caso do Magnum Contatos, 

dissipa-se atualmente sob o formato de exposições itinerantes ao redor do mundo. 

A exemplo, a Magnum Contact Sheets (2012) (ver fig. 36) no International Center of 

Photography em Nova Iorque e, atualmente, a Magnum Contact Sheets (2015) no 

Istanbul Museum of Modern Art.  

   

Fig. 36 – À esquerda, disposição dos arquivos na exposição em Nova Iorque; à direita, detalhe da 
folha de contato de Robert Capa ao lado de uma versão final. Fonte: <www.icp.org/exhibitions/ 
magnum-contact-sheets> Acesso em: 06/2015. 

Em síntese, os casos e explanações vistos até aqui conferem uma situação 

atual de arquivos fotográficos trazidos de maneira recursiva como pontos de 

referência para discussão fotográfica e, mais ainda, como meios de continuidade e 
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estabelecimento de novos projetos. Dessa maneira, destacamos que concomitante 

ao motivo retrospectivo de evocação de documentos como vias de exibição de 

percursos de ações de articulação, há, sobretudo, uma intenção prospectiva 

apreendida nos discursos de buscas por soluções e de possibilidades visuais 

anteriormente não exploradas, como também, nas apresentações de versões 

possíveis advindas de novas edições e seleções. Fato é que estamos mais próximos 

de objetos e perspectivas não só pertinentes a obras em formatos fotográficos em 

versões finais. Nesse sentido, essas questões parecem ser e/ou derivar de uma 

possível agitação de estabelecimento de novas visões para a fotografia.  

 

1.2 A promoção da experiência e do conhecimento  
 

As circulações de arquivos fotográficos servem como vias possíveis para a 

notação de tendências e incorporações relacionadas à diversidade de produções 

fotográficas. Observamos que concomitante a emergência destas, está o que 

parece mover também as trocas de ideias no campo, a produção de conhecimento 

e o pensamento crítico sobre sua condição atual. Nesse caminho de percepção, 

destacamos os ambientes de compartilhamento e difusão de informações 

movimentadas através de um contexto de produção que envolve relações entre 

práticas, materiais e discursos fotográficos. 

Iniciamos com uma tendência formativa resultante de fluxo de simpósios, 

conferências e fóruns normalmente promovidos como extensões reflexivas de 

trabalhos apresentados em exposições – muitas vezes contínuas e itinerantes pelo 

mundo. No tocante a isto, está a exposição O que é a fotografia?34 (2015) (ver fig. 

37), que partiu de um compósito de trabalhos, documentos históricos (ver fig. 38) 

e materiais processuais de diferentes artistas e fotógrafos de maneira a questionar 

a própria fotografia. Ligado a ela ocorre o simpósio Teorias da fotografia35, no qual 

teóricos da imagem como o francês Philippe Dubois, estudantes, fotógrafos, 

                                                        
34 Disponível em: <www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKb5Gyz/rdyzE8M> Acesso em: 06/2015. 

35Disponível em: <www.centrepompidou.fr/cpv/ressource.action?param.id=FR_R-191ad8ff65de57beb63 
a9c75dde42c57&param.idSource=FR_E-191ad8ff65de57beb63a9c75dde42c57> Acesso em: 15/03/2015. 
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artistas e curadores debatem problemáticas de uma construção teórica atual para a 

fotografia norteadas pela apresentação de uma variedade de casos e processos 

fotográficos. 

 

Fig. 37 – Espaço expositivo com obras e materiais. Fonte: <www.dailymotion.com/video/ 
x2pfa4y> Acesso em: 06/2015. 

 

Fig. 38 – À esquerda, fotografia (1930) de Man Ray na cidade de Rolanda que documenta o 
monumento em homenagem à “invenção da fotografia”; à direita, estudo de fotografia para 
propaganda de Gaston Karquel. “Não confie os seus filmes a qualquer um. Só um especialista 
pode obter o máximo deles” (1938). Fonte: <www.centrepompidou.fr> Acesso em: 15/03/2015. 

Movimentos de formação também são percebidos em debates que derivam 

de publicações como é caso do evento Magnum Contatos: o simpósio (2012) 36, que 

reuniu diretores e fotógrafos da Magnum como Sophie Wright (diretor cultural), o 

fotógrafo Peter Marlow, o curador Simon Baker e o artista e crítico Martin Barnes 

                                                        
36Disponível em: <www.telegraph.co.uk/culture/photography/8874329/Magnum-Contact-Sheets-The-Sy 
mposium.html> Acesso em: 02/2014. 
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com o intuito de discutir e abordar a multiplicidade de metodologias, histórias e 

contextos das folhas de contato evidenciadas no livro Magnum Contatos (2012).  

Outra tendência diz respeito à visualização de ações e metodologias de 

fotógrafos e artistas que ministram cursos em eventos de debate fotográfico, nos 

quais geralmente trazem materiais de processo e pesquisas como referências 

detonadoras de diálogo sobre processos. No III Fórum Latino Americano de 

Fotografia (2013), ocorrido em São Paulo, por exemplo, o fotógrafo e artista 

brasileiro Eustáquio Neves discorreu acerca de sua trajetória e concepções 

fotográficas no curso Processos para Desenvolvimento de uma Ideia. A reflexão do grupo 

foi estimulada pela apresentação de alguns de seus arquivos de criação e obras 

experimentais (ver fig. 39).  

   

Fig. 39 – Eustáquio Neves apresenta seus materiais e discute seus processos durante o workshop. 
Fonte: <www.forumfoto.org.br/eustaquio-neves-e-sua-caixa-de-experiencias/> Acesso em: 
10/2013. 

Também somamos a esse cenário as recorrentes situações em que 

fotógrafos e artistas ministram cursos e workshops em ocasiões das exposições de 

suas obras. Estes momentos se mostram oportunos para visualizar, refletir e 

praticar processos referentes aos trabalhos, conceitos e buscas criativas do 

fotógrafo. No workshop Ruídos, Interferências e Acaso (2015), que ocorre 

concomitante à exposição Ruídos (2015), o fotógrafo brasileiro Guilherme 

Maranhão oferece à comunidade a oportunidade de discutir e experienciar 

algumas ideias pertinentes ao trabalho (ver fig. 40). 
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Fig. 40 – No seu ateliê, o fotógrafo apresenta resultados, materiais, metodologias aos alunos. 
Fonte: <refotografia.wordpress.com/2015/03/21/premio-marc-ferrez-•-workshop-ruidos-interf 
erencias-e-acaso/> Acesso em: 04/2015. 

Acrescentamos a essa percepção os cursos providos em faculdades e 

centros de ensino, como, por exemplo, Processos Fotográficos Alternativos (2013) (ver 

fig. 41), ofertado na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) pelo artista e 

fotógrafo brasileiro Kenji Ota, conhecido por uma produção fotográfica de viés 

artesanal e experimental. Ota discute a linguagem fotográfica por meio da 

apresentação de materiais e arquivos diversos pertinentes aos seus trabalhos, como 

cópias e matrizes de suas obras, imagens testes e latentes, materialidades como os 

próprios papéis que confecciona, dentre outros.  

    

Fig. 41 – Materiais de percursos e obras de Kenji Ota trazidos para discussão com os alunos. 
Fonte: Própria autora. 

Temos também as situações nos próprios espaços de trabalho dos 

fotógrafos, como sedes e ateliês. Por exemplo, o curso Trata-se de Fotografia: a 
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experiência do tratamento de imagens no processo de criação (2013) de iniciativa do coletivo 

brasileiro de fotografia Cia de Foto. Dentre os objetivos constavam apresentar, 

refletir e aplicar algumas metodologias de edição desenvolvidas por eles com o 

uso de ferramentas de edição digital, como o Photoshop. Na ocasião, houve a 

demonstração de arquivos inerentes a algumas obras do coletivo. Vale também 

mencionar a segunda edição desse curso em 2014, situação extensiva a divulgação 

do livro Prefácio com os trabalhos do coletivo.   

A recorrência desses casos chama a atenção para a manifestação de um 

discurso e debate que reforça o interesse acerca dos percursos fotográficos 

juntamente às publicações – discutidas na seção anterior. E mais ainda, no sentido 

de experimentação reflexiva (debates) e/ou prática (cursos) de variáveis e critérios 

pertinentes a esses percursos como vetores metodológicos de promoção de 

entendimentos sobre fotografia. 

Diante dessa notação mais geral, adicionamos o movimento de 

aproximação aos percursos como caminhos de conhecimento pelo experienciar. O 

que pode ser verificado, por exemplo, nos cursos recorrentes sobre processos 

alternativos fotográficos. Sobre isso podemos adicionar as iniciativas do fotógrafo 

brasileiro Miguel Chikaoka com a associação Fotoativa37 (ver fig. 42); o surgimento 

de grupos independentes como o paulistano Labici 38  (Laboratório analógico 

montado em cima de uma bicicleta) (ver fig. 43); e o Imagineiro39 (ver fig. 44). 

Nestes, os encontros são conduzidos por uma metodologia de entendimento, ação 

e reflexão que evoca a dúvida e curiosidade como diretrizes para novas percepções 

sobre o fotográfico. Desse modo, mais do que focar em resultados técnicos, essas 

iniciativas visam uma imersão nos processos fotográficos como ambientes de 

tentativas e improvisações. Geralmente, os materiais e relatos produzidos não se 

reservam aos encontros e são compartilhados na internet em redes sociais, blogs e 

sites como diários de referência e estudo.  

                                                        
37 <www.fotoativa.org.br> Acesso em: 05/2015. 

38 Blog com informações do projeto <wiccaverna.wordpress.com/category/labici/> Acesso em: 04/2015. 

39 <www.imagineiro.com.br/category/diario/> Acesso em: 04/2015. 
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Fig. 42 – A primeira imagem refere-se a “roda” de debate da turma de iniciação à fotografia De 
Olhos Vendados com Miguel Chikaoka (2015). A segunda apresenta alguns suportes gerados nos 
encontros publicados no site. Fonte: <www.fotoativa.org.br/?p=5760> Acesso em: 05/2015. 

   

Fig. 43 – O laboratório montado na bicicleta por Roger Sassaki, Guilherme Maranhão e Simone 
Wicca. Ao lado, a fotografia disponibilizada em blog sobre a ocasião do LABici DiaPositivo (2014) 
que apresenta o processo de montagem e digitalização de positivos gerados pelo coletivo. Fonte: 
<wiccaverna.wordpress.com/2014/11/18/ > Acesso em: 11/2014. 

    

Fig. 44 – Registros de processo do curso de Calótipo Seco (2015) com orientação de Roger 
Sassaki, publicados em blog do Imagineiro. Fonte: <www.imagineiro.com.br/primeira-turma-de-
fotografia-em-calotipo-seco/> Acesso em: 05/2015. 
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Implícito ao que move uma reflexão fotográfica por meio da experiência e 

da prática, está também, uma necessidade de compartilhamento dos resultados 

visuais e das possibilidades de criação. Verificada, por exemplo, em comunidades 

como a Lomographic Society International (LSI) que promove oficinas, debates e 

encontros de estímulo à experimentação analógica através de técnicas e 

dispositivos fotográficos alternativos. Materiais e descobertas de procedimentos 

provenientes dessas experiências são partilhados como diretrizes e dicas em site40 e 

redes sociais cujo corpo de colaboradores passa à margem de um milhão de 

pessoas. 

É pertinente destacar nesse contexto que, muitas vezes, as produções 

envolvem mesclas entre práticas analógicas e digitais. Como, por exemplo, 

observadas em procedimentos de digitalização de películas, na geração de 

negativos digitais, na edição de imagens através de softwares, dentre outros. 

Ligada à ideia de compartilhamento de experiências, destacamos a 

existência de um processo de sistematização de critérios de percursos de 

fotógrafos, nos quais modos de ação, resultantes de uma experiência própria de 

produção, são trazidos como diretrizes criativas expostas em livros, sites e 

aplicativos.  

No ambiente digital podemos retomar como exemplo o aplicativo para 

celular e tablet Contact sheets: Paradise41 (2015) (ver fig. 45) do fotógrafo Edwin Koo, 

dedicado à exposição de metodologias de análise, seleção e edição das fotos 

realizadas no trabalho Paradise como caminhos reflexivos acerca do próprio uso e 

ambiente das folhas de contato. 

                                                        
40 Disponível em: <www.lomography.com/magazine> Acesso em: 04/2015. 

41 O aplicativo pode ser baixado de forma gratuita. Fonte: <itunes.apple.com/gb/app/contact-sheets/ 
id804415283?mt=8> Acesso em: 02/03/2015. 



62 Capítulo 1: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de validação e de formação fotográficos 
 

    

Fig. 45 – Screenshots do aplicativo Contact sheets: Paradise para celular. Fonte: <itunes.apple.com/ 
br/app/contact-sheets/id804415283?mt=8> Acesso em: 10/2014. 

Sobre isto, trazemos também a recorrência de fotógrafos que publicam 

ebooks (livros digitais, muitas vezes gratuitos) temáticos. Nestes a narrativa em tom 

de diálogo, geralmente em primeira pessoa, é composta por conteúdos textuais e 

visuais que derivam da ordenação e revisitação de arquivos referentes a diários e 

agendas – geralmente sob o formato digital do blog – acumuladas em anos de 

atuação. É o caso de Going Candid: an unorthodox approach to Street Photography 42 

(2011) (ver fig. 46) do fotógrafo de rua Thomas Leuthard, cujo conteúdo advém 

da organização didática dos seus arquivos online compartilhados no seu blog 500px. 

                                                        
42 <www.thomasleuthard.com/Book/GoingCandid.pdf> Acesso em: 05/2015. 
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Fig. 46 – Capa do livro e a sistematização do conteúdo advindo do seu blog. Fonte: 
<www.thomasleuthard.com/Book/GoingCandid.pdf> Acesso em: 05/2015. 

Nos ebooks critérios e motivações advindas de uma atividade reflexiva à 

cerca da própria trajetória, são categorizadas sob a forma de lições. Street 

Photography43 (2009), ebook gratuito do fotógrafo Alex Coghe traz uma seleção de 

ensaios – muitos derivados do blog44 – nos quais referências, impressões, temas 

ligados à modalidade do fotógrafo de rua, apresentam-se na sua visão, como 

diretrizes a serem consideradas pelo leitor.  

As questões técnicas aparecem como diretrizes integradas ao que 

compõem as buscas. Dentro dessa percepção somamos a descrição do fotógrafo 

Scott Bourne sobre a produção do ebook Essays on Inspiration, Creativity & Vision in 

Photography45 (2011):  

Reuni alguns de meus textos mais recentes sobre inspiração, 
criatividade e visão na fotografia e os compilei em um só lugar. 
Estou disponibilizando essas informações como um e-book 

                                                        
43 Disponível em <www.erickimphotography.com/Downloads/Blog/Street-Photography-an-eBook-by-
Alex-Coghe.pdf> Acesso em: 12/2014. 

44  Disponível em: <www.alexcoghe.com/blog/> Acesso em: 12/2014. 

45 Fonte: <static.animoto.com/files/vision.pdf > Acesso em: 05/2015. 
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gratuito. (…) Estes ensaios foram compilados a partir de textos 
publicados nos últimos 3 anos46.  

 
 O crescimento desse tipo de publicação é percebido também no 

movimento de comunidades de fotógrafos e companhias editoriais, como a de 

educação fotográfica Craft & Vision na qual projetos de ebooks de fotógrafos 

internacionais são organizados e disponibilizados desde 2005. O site, cujo download 

ultrapassa a marca de 1 milhão, segue o propósito de “servir a uma comunidade 

internacional de fotógrafos que corre atrás de novas formas de ver o mundo e 

expressar essa visão para os outros”47.  

A essa noção de percursos, como caminhos do experienciar, acrescentamos 

a perspectiva de busca por conceituação de práticas e/ou como propostas de teor 

reflexivo. Em O Zen e a Arte Gloriosa da Fotografia (2000), o artista brasileiro Arthur 

Omar, por exemplo, apresenta possibilidades conceituais para a abordagem 

fotográfica (como o do êxtase na fotografia) derivadas de suas experiências e 

recorrências práticas, percebidas ao longo da produção da obra Antropologia da Face 

Gloriosa (OMAR, 1997). Esse conteúdo é apresentado sob a forma de textos 

críticos e materiais de processo como fotografias em laboratório, entrevistas, 

cópias de imagens e testes (ver fig. 47), registros de montagens de exposições, 

correspondências e anotações48.  

                                                        
46 “I've gathered some of my earlier writings on inspiration, creativity and vision in photography and 
compiled them in one place. I'm offering this information as a free e-book. (...) These essays were 
compiled from writings I've published over the last three years”.  

47 “serving an international community of photographers all running headlong into new ways of seeing the 
world and expressing that vision to others”. Citação de David duChemin, um dos seus fundadores. 
Disponível no manifesto online da Craft &Vision em < www.craftandvision.com/pages/manifesto> Acesso 
em: 05/2015. 

48 Essas observações derivam dos estudos sob viés da crítica de processo, para maior contemplação ver a 
dissertação A Fotografia Sob a Ótica Processual, Antropologia da Face Gloriosa de Arthur Omar (MANGUEIRA, 
2010).  
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Fig. 47 – Algumas das cópias de contatos referentes aos estudos do artista sobre os critérios que 
norteiam seus trabalhos. Fonte: OMAR, 2000. 

Além dessas publicações que partem de obras e percursos específicos, há 

também as que ofertam uma reunião destes como caminho de debate e formação 

de entendimento mais geral na área. Aqui podemos citar livros compostos por 

entrevistas e relatos de artistas e fotógrafos dirigidos muitas vezes sob a forma de 

diálogo com pensadores, críticos, curadores e/ou por iniciativa dos próprios 

fotógrafos. Nestes é comum junto aos textos, a presença de imagens das obras em 

formatos finais como espécie de pontos de referência. Nessas propostas as obras 

são trazidas para debate pelos fotógrafos enquanto processos de busca, de 

descoberta, de investigação, de experimentação mais do que de apreciação de 

aspectos retidos na superfície da imagem. Isto pode ser vislumbrado nas séries de 

publicações com fotógrafos variados como Conversaciones con fotógrafos mexicanos 

(2007); Conversaciones con fotógrafos vol. 1 (2011) e vol. 2 (2011). 

Cabe ressaltar que a criação de publicações e plataformas com intenção de 

ensino e reflexão, cuja estrutura tem como base os percursos fotográficos, não são 

iniciativas apenas de fotógrafos e críticos, mas também, de instituições de 

educação. É o caso do DVD documentário Ilusões Fotográficas 49  (2003) e a 

                                                        
49 Disponível em: <www.tal.tv/video/ilusoes-fotograficas-de-vik-muniz/> Acesso em: 12/2014. 
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publicação Ilusões Fotográficas de Vik Muniz50 (2006) feito pelo Instituto Arte na 

Escola. No DVD Muniz discorre sobre sua trajetória por meio de registros de 

realização de projetos como Clouds (2001) e Earthwork (2002) e reflete sobre sua 

busca pela construção de imagens como ilusões provocativas de sentidos. Para o 

material didático, essas narrativas pertinentes à criação do artista são trabalhadas 

sob o formato de critérios e ambientes que compõem um mapa potencial (ver fig. 

48). Neste funcionam como diretrizes gerais voltadas para o saber estético. 

 

Fig. 48 – Mapa potencial dos percursos de Vik Muniz aplicado ao ensino. Fonte: 
<www.artenaescola.org.br/uploads/publicacoes/arquivos/_048_SE-11_vik_Muniz_SITE.pdf> 
Acesso em: 12/2014. 

Sob outra perspectiva, mas de semelhante importância, destacamos os 

estudos e publicações de críticos e pesquisadores interessados no estabelecimento 

de reflexões acerca de percursos e procedimentos fotográficos. Casos em que há 

uma leitura crítica do processo dos trabalhos juntamente ao levantamento e 

contemplação de arquivos e documentações. Para apontar alguns exemplos, temos 

os trabalhos de mestrado e doutorado brasileiros do grupo de pesquisa em 

                                                        
50 Disponível em: <www.artenaescola.org.br/uploads/publicacoes/arquivos/_048_SE-11_vik_Muniz_SI 
TE.pdf> Acesso em: 12/2014. 
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Processos de Criação da PUC/SP como a dissertação de Henrique Siqueira (2006) 

sobre a criação em grande formato do fotógrafo Caio Reisewitz na qual houve o 

levantamento e estudo de documentos; e a desenvolvida por Daniel Cardoso 

(2003), pesquisador que acompanhou a concepção do projeto Vectors & LAPIS 

/X REDUX do fotógrafo e artista Carlos Fadon Vicente.  

No que confere essa vertente no panorama internacional, vale mencionar a 

recente publicação Genesis No 40 Photographies (2015) (ver. fig 49) do l'Institut des 

Textes et Manuscrits Modernes (ITEM), a primeira51 do grupo de estudos de crítica 

genética dedicada às imagens na qual a base de investigação decorre das 

informações dos ambientes de criação dos artistas contemporâneos e dos arquivos 

de processo fotográficos. Dentre os ensaios, consta o realizado por Monique 

Sicard responsável pela edição acerca dos negativos encontrados e trazidos à tona 

pelo projeto The Mexican Suitcase (2010), citado aqui anteriormente. 

 

Fig. 49 – Capa da publicação Genesis No 40 com a disposição de imagens de provas de contato 
fotográficos de The Mexican Suitcase. Fonte: <www.genesis.revues.org/1128> Acesso em: 
05/2015. 

Observamos que concomitante a emergência dos arquivos de criação 

fotográficos e de sua presença em ambientes anteriormente dedicados apenas às 

fotos selecionadas, transitam questões que movem as trocas reflexivas no campo 

nas quais se destacam: os discursos e a sistematização de percursos; a promoção 

do experimental e das trocas de experiência; e a manifestação da diversidade 

                                                        
51 As publicações anteriores são pertinentes a temas literários. 
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prática e conceitual. Situações que conferem brechas para problematizar o que 

antes não se tinha acesso. 

Diferentemente de livros e manuais que comumente trazem um formato 

passo-a-passo e um ensino mais técnico dedicado à obtenção de resultados em si, 

as vertentes atuais de reflexão se voltam para as práticas fotográficas como algo 

não mecânico e dogmático. Dessa maneira, inferimos através dos casos, a 

necessidade corrente de contemplação de percursos e de arquivos como uma 

tentativa de experimentação e sistematização de pensamentos sobre a fotografia. 

E ainda mais, como via para possibilidades metodológicas de promoção da 

experiência, reflexão e logo ligadas a condições estéticas e comunicacionais de 

movimentos de produção no campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queria transformar o vento. 

Dar ao vento uma forma concreta e apta a foto. 

Eu precisava pelo menos de enxergar  

uma parte física 

do vento: uma costela, o olho... 

Mas a forma do vento me fugia que nem as formas 

de uma voz. 

Quando se disse que o vento empurrava a  

Canoa do índio para o barranco. 

Imaginei um vento pintado de urucum a empurrar a 

Canoa do índio para o barranco. 

Mas essa imagem me pareceu  

imprecisa ainda. 

Estava quase a desistir quando me lembrei do menino 

Montado no cavalo do vento - que lera em Shakespeare. 

Imaginei as crinas soltas do vento  

a disparar pelos prados com o menino. 

Fotografei aquele vento de crinas soltas.  

 
Manoel de Barros, o vento. 



 



 

2.  

Tendências contemporâneas de complexidade 

os movimentos de produção e de circulação fotográficos 
 

Quando mencionamos, na introdução do capítulo anterior, que 

tendencialmente ‘o corpus fotográfico expande-se’, atentávamos não apenas para o 

crescimento no nível quantitativo de produção e circulação de imagens, mas 

sobretudo para a coexistência objetos fotográficos dentro de diferentes 

perspectivas, momentos, formatos, arranjos e direções de maneira pública. 

Relativo a esse fluxo de visibilidade estão as versões reunidas em arquivos de 

consulta e de análise armazenados em bibliotecas e museus; os formatos de 

matrizes, de testes e de verificação como, por exemplo, folhas de contato, 

negativos e positivos em exposicões; as versões resultantes de experimentos de 

convivências e práticas coletivas em contextos como cursos e workshops; 

impressões finais em quadros, revistas, jornais, livros, cartazes, muros, álbuns 

pessoais; arquivos digitais em ambientes de chips de câmeras e/ou em smarthphones; 

circulantes entre os aplicativos e plataformas online de edição e de 

compartilhamento, como também, em blogs e sites pessoais e coletivos; dentre 

outras. Ocorrências aparentemente desconexas, mas vinculadas a uma produção52 

contemporânea na qual nota-se uma multiplicação de ações, funções e elocuções 

para as quais o termo fotografia é evocado como sujeito53. O que nos leva a 

questionar: que aspectos são partilhados por essas ocorrências que propiciam uma 

produção em condições de diversidade?  

Para a explanação do que nos interessa aqui, trazemos um recorte analítico 

de casos conduzidos por preocupações presentes no âmbito de produção 

                                                        
52 O uso do termo neste trabalho é justificado por: a) poderia se optar por “criação” mas visto que 
inicialmente o emprego deste poderia direcionar a possíveis erros interpretativos uma vez que é 
comumente associado a um processo de introdução de coisas novas, de novidade, decorrência esta não 
necessariamente única no contexto atual da fotografia; b) como o discurso deste trabalho é pautado em 
aproximação ao contexto conhecido da fotografia, recorremos ao mais associado à linguagem pertinente ao 
cenário industrial. Situação que, ao mesmo tempo, não inibe no desenvolvimento das reflexões numa 
ampliação para uma sua conotação mais geral de “algo em curso” por meio de perspectivas solicitadas 
pelas questões fotográficas atuais. 

53 Afinada com a proposta deste trabalho (de base semiótica peirceana), a menção sujeito refere-se aqui a 
ambas as conotações de sentido: “quem” (de indivíduo - humano) e “quê” (de coisa, material, ação, etc).  
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fotográfica a partir dos anos 2000. Contexto este de evidência de novas formas 

práticas inerentes ao cenário digital que nos permite perceber recorrências ligadas 

à diversidade de apresentações, exposições e crítica na área.  

Como ponto de partida para esse cenário, damos continuidade à 

investigação da tendência manifesta nos eixos das publicações e dos debates (vistos no 

capítulo anterior) relativa aos fenômenos de relações em rede54 entre diferentes 

versões de imagens, arquivos e de materiais fotográficos. 

 

2.1 Uma produção em condições de diversidade 
 

De diferentes prismas de áreas e temáticas é recorrente, em grande parte 

dos trabalhos, uma reunião de fotografias a ponto de compor espécies de grandes 

murais, painéis, mosaicos, coleções, catálogos, álbuns. Fenômeno de formação de 

distintos tipos visuais cuja variabilidade mostra-se relativa a condições conceituais 

de aproximação e junções que vão desde níveis de arranjos lado a lado a blocos de 

superposições e fusões em uma tela55.  

Dentro dessa vertente, por exemplo, está a exposição dos conjuntos (ver 

fig. 50) de séries do francês Antoine d’Agata apresentadas no 11º Festival 

Internacional da Fotografia Paraty em Foco (2015). Agrupadas lado a lado essas imagens 

de versões publicadas anteriormente em exposições e livros como Stigma (2009), 

Insomnia (2003), Ice (2012) e Vortex (2003) faziam alusão a grandes painéis de 

debate acerca dos temas e do estilo de abordagem trazido por d’Agata (ver fig. 50). 

Situação de aproximação entre conjuntos dos trabalhos que também agrega um 

viés mais amplo de visualidade da própria conexão entre eles (ver fig. 51).  

                                                        
54 No sentido proposto por SALLES (2006). 

55 Situações que veremos um pouco mais quando adentrarmos nas temáticas experimentais. 
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Fig. 50 e 51 – À esquerda, imagem impressa num dos painéis do evento (figura ao lado), revela a 
tendência do próprio fotógrafo à junção de fotografias; à direita, as disposições dos trabalhos sob 
a forma de painéis no 11º Paraty em Foco. Fontes: <instagram.com/p/73G7XkBcNk/?taken-
by=paratyemfoco> e <paratyemfoco.com/convidados/antoine-dagata/>  Acesso em: 11/2015.  

Outro caso, no tocante às exposições, diz respeito a Farewell Photography do 

japonês Daido Moriyama exposto no Paris Photo (2015). Na ocasião, a 

aproximação das fotografias configurava um grande mural composto por 80 

imagens (ver fig. 52). Estas, curiosamente, não apenas derivadas de negativos 

publicados em seu livro de 1972 e que foram revisitados para essa exposição, mas 

também, de 50 inéditas trazidas por Moriyama como “achados” 56. 

    

Fig. 52 – À esquerda, o mural composto por 80 imagens dentre as quais estão 30 derivadas de 
negativos revisitados mais 50 de negativos inéditos de Farewell Photography no Paris Photo (2015). 
À direita, Moriyama em visita à exposição fotografa o próprio mural. Fonte: 
<www.instagram.com/p/-B41rKCfdn/?taken-by=parisphotofair> Acesso em: 01/2016. 

                                                        
56  Farewell Photography (Adeus Fotografia) na versão dos anos 70 corresponde a um dos trabalhos mais 
influentes e enigmáticos pela densidade, profundidade e recorte dos assuntos e, principalmente, pela 
abordagem conceitual de um “adeus” levado as últimas consequências no plano da fisicalidade uma vez 
que, após a realização das cópias, Moriyama incendiou boa parte dos negativos no qual apenas 30 restaram. 
Fato este controverso com a aparição dos 50 negativos da série exibidos no Paris Photo (2015). Para mais 
informações: <www.moriyamadaido.com> Acesso em: 12/2015. 
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O fenômeno de aproximação e reunião de muitas imagens também é 

conferido no cenário atual das publicações. Nesse sentido o livro People of the 

Twenty-First Century (2014) do holandês Hans Eijkelboom apresenta uma 

aglomeração de fotos ordenadas em tramas horizontais e verticais de maneira a 

compor um vasto catálogo de tipos e de situações recursivas em diferentes tempos 

e localizações dos assuntos fotografados (ver fig. 53). A publicação trata-se de 

uma das versões do extensivo trabalho de produção (ainda em curso) e de 

investigação ao longo de vinte anos de existência do projeto Photo Notes57.  

 

Fig. 53 – Ordenações de edições e seleções de tipos em People of the Twenty-First Century (2014) do 
fotógrafo Hans Eijkelboom. Fonte: <www.photonotebooks.com> Acesso em: 09/11. 

A presença de conjuntos integra também trabalhos como Instagram (2015) 

(ver fig. 54) do fotógrafo americano Stephen Shore. A obra impressa (ver fig. 54) 

traz todos os arquivos de fotos produzidas e compartilhadas no seu perfil (ver fig. 

55) na plataforma social Instagram58 até a data de finalização de impressão do livro. 

Instagram de Shore apresenta uma gama considerável de assuntos e objetos 

relacionados que fazem parte de suas inquietações mais cotidianas (como o 

jardim), de modo que, a sequência dos ensaios no livro, corresponde ao fluxo de 

produção diário de Shore ordenado na plataforma.  

                                                        
57 Site oficial do projeto Photo Notes: <www.photonotebooks.com > Acesso em: 09/11. 

58  Abordaremos outros aspectos da plataforma com mais acuidade no próximo item, relativo aos 
movimentos de circulação. 
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Fig 54 e 55 –– À esquerda, uma das páginas do livro Instagram (2015). À direita, o mesmo grupo 
de imagens dispostas no perfil de Shore (@stephen.shore) na plataforma online Instagram. Fonte: 
<morelbooks.com/stephen_shore.html> e print de tela realizada pela autora em 03/2016. 

Relativo ao fenômeno de reunião de imagens e de motivos de estímulo à 

produção fotográfica é importante mencionar trabalhos derivados de autoria 

coletiva. Um exemplo nesse sentido é The Wireless Issue (2012) promovido pela 

revista de notícias americana TIME, cuja proposta era a de convocação pública 

internacional para a realização de fotos com o uso cotidiano de smarthphones e 

tablets e que fossem postadas pelo aplicativo Instagram. Neste caso, as fotografias, 

identificadas na plataforma pela palavra-chave (tags59) #TIMEwireless, passaram por 

um crivo avaliativo dos editores da revista e foram selecionadas para a formação 

de matérias acerca do universo online e para composição da capa do projeto 

veiculada em 2012 (ver fig. 56) com 288 imagens. 

 

                                                        
59 Tags são palavras-chave relevantes associadas a um conteúdo que se deseja indexar de forma explícita. O 
uso ganhou evidência no ambiente digital. 
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Fig. 56 – À esquerda, a capa em versão digital (para visualizações em dispositivos como Ipad) e, à 
direita, a sua versão impressa. Fonte: <newsfeed.time.com/2012/07/18/time-wants-your-
instagram-photos/#ixzz219Jq9VgT> Acesso em: 05/2014. 

Ainda no âmbito de estímulo à produção coletiva e à aglomeração de 

imagens temos também o projeto Barthes Vision (2015), promovido pelo Instituto 

Francês em comemoração aos cem anos do pensador francês Roland Barthes. A 

ideia consistia numa chamada internacional de produção de fotografias inspiradas 

em frases60 de Barthes para composição de site61 e de exposições. No primeiro 

mês de existência foram recebidos mais de 1200 arquivos de maneira a compor 

um site com vastos álbuns de fotos constantemente atualizadas e reagrupadas em 

alusão a um grande mosaico de visões (ver fig. 57). Barthes Vision nos permite 

enfatizar não apenas a questão de reunião de imagens no sentido de amplitude e 

multiplicidade do processo interpretativo do pensamento de Barthes, mas o fato 

de ser também um trabalho de “reflexão sobre imagem” cuja própria constituição 

pediu e foi feita num formato dinâmico de organização de arranjos de muitas 

fotografias.  

                                                        
60 Para o projeto foram ofertadas 15 citações de Barthes sobre imagem para serem escolhidas e associadas à 
fotografias. Estas eram enviadas pelo site e associadas à palavras-chave (tags) pelo colaborador(a) para 
compartilhamento em plataformas sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest. 

61 Site do projeto <www.barthes.vision> ainda em constante atualização. Acesso: 02/2016.  
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Fig. 57 – Duas capturas de tela do site Barthes Vision de um mesmo álbum feitas de maneira 
consecutivademonstram a característica dinâmica de arranjos de fotografias.  Fonte: <institutfran 
cais.com/sites/default/files/styles/thumb-article/public/field/image/630-barthes-vision.png?ito 
k=6IWQ5229> Acesso em: 11/2015. 

Em continuidade à investigação dessa vertente, é interessante somar 

situações em cursos e workshops, como é o caso de LomoWall62, ministrado em 

2011 pela Associação Internacional de Lomografia em Hong Kong, no qual os 

participantes foram estimulados a refletir e a estabelecer diálogos visuais de 

formas e cores entre suas fotografias analógicas (ver fig. 58) de maneira a produzir 

tipos variados de murais com elas (ver fig. 59).  

   

Fig. 58 e 59 – Workshop de construção de LomoWall ministrado em 2011 pela Associação 
Internacional de Lomografia em Hong Kong. Fonte: <www.lomography.com/magazine/71274-
times-square-mini-lomowall-workshop> Acesso em: 02/2015. 

Esse fenômeno dos agrupamentos nos aponta, a princípio, para uma 

espécie de consciência de pluralidade de imagens associadas à ideia de ações de 

reflexão e criação fotográficas. De um ângulo mais geral, por exemplo, produções 

como as séries sequenciais publicadas no fotolivro Quando Eu Vi (2009) (ver fig. 

60) da brasileira Claudia Jaguaribe e os painéis compostos por montagens 

                                                        
62 Disponível em: <lomography.com/magazine/71274-times-square-mini-lomowall-workshop> Acesso 
em: 02/2015. 
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fotográficas da obra Coletivo (2013) (ver fig. 61) do brasileiro Cássio Vasconcellos 

exprimem, dentro de diferentes práticas, técnicas e enfoques conceituais, uma 

construção de representações por meio de relações entre imagens. 

 

Fig. 60 – Disposição das séries de Quando Eu Vi (2009) da fotógrafa Claudia Jaguaribe publicadas 
em livro.  Fonte: <www.claudiajaguaribe.com.br> Acesso: 05/2015. 

    

Fig. 61 – Visão geral e aproximada do painel do trabalho Coletivo de Cássio Vasconcellos exposto 
em Pequim, 2013. Fonte: <www.cassiovasconcellos.com.br/galeria/coletivos/> Acesso: 
05/2015. 

Somando a esse contexto, há uma manifetação de variação da composição 

desses arranjos estipulada a cada novo processo de visualização pública. No 

projeto Múltiplos, por exemplo, o fotógrafo alemão Michael Wolf produz e exibe 

um panorama de conjuntos com arquivos de seus trabalhos anteriores e alguns 

deles em curso de realização. Caso, por exemplo, de Tokyo Compression cujas 

fotografias publicadas ao longo do tempo em livros (2010, 2011 e 2012) (ver fig. 

62) e exposições, ganham outros enquadramentos e passam a ser vistas no seu site 

pessoal em perspectiva de mosaico em diferentes versões (ver fig. 63). Sob esse 

ponto, Múltiplos explora e expõe possibilidades de arranjos entre fotos em 
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diferentes momentos de realização para a formação de outras representações 

acerca dos temas.  

   

Fig. 62 – Respectivamente imagens dos livros Tokyo Compression (2010), Tokyo Compression revisited 
(2011) e Tokyo Compression Three (2012) presentes em Múltiplos. Fonte: <photomichaelwolf.com/ 
#books> Acesso em 09/2015.  

     

Fig. 63 – Em projeto Múltiplos, à esquerda, o painel Tokyo Compression 1 e, à direita, Tokyo 
Compression 2. Fonte: <photomichaelwolf.com/#multiples/1> Acesso: 05/2015. 

Estas constatações nos levam à investigação de questões de produção 

implícitas ao movimento mais geral de relações visuais. A disposição de imagens 

aproximadas em situação expositiva, constitui entre elas pontos de referência, de 

contrastes, de continuidades visuais. De modo que, juntas ofertam uma espécie de 

visão cartográfica acerca dos assuntos, do estilo criativo do fotógrafo, das 

possibilidades da linguagem, como também, sugerem um aspecto de incompletude 

das imagens junto aos trabalhos, estes geralmente em progresso. 

Sob o viés receptivo, os cruzamentos entre tramas de imagens verticais e 

horizontais trazidas pelos conjuntos, remetem a uma perspectiva multidirecional, 

uma vez que não há necessariamente um “centro” visual determinante, mas 

muitos deles no mesmo plano e ao mesmo tempo. Circunstância que coloca o 
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expectador num ângulo apreciativo para além da linha horizontal de que está 

habituado como referência, de modo que é convocado a percorrer os diferentes 

fluxos de relações entre partes e todo. Intrínseco a isto, destacamos um interesse 

na promoção de movimentos de pontos de vista e de perspectivas.  

Dentre as implicações a se considerar, dessa possível multiplicidade de 

perspectivas, está a de possibilidades de construção de narrativas visuais. Para 

adentrarmos nesta problemática, vejamos a princípio algumas variações 

frequentemente expostas como a recorrente aparição de dípticos, trípticos e 

polidípticos fotográficos63. 

Um exemplo interessante remete ao trabalho Sight/Sound (2011), da 

americana Eve Sonneman, no qual há essencialmente dípticos compostos por 

imagens de arquivos entre 1976 e 1980. Apesar da disposição lado a lado (ver fig. 

64) sugerir fotos instantâneas e adjacentes de uma folha de contato ou de uma tira 

de filme, por exemplo, elas não foram realizadas numa mesma sessão fotográfica, 

mas entre longos intervalos de tempo uma da outra. Uma espécie de provocação 

ao entendimento de tempo decorrido na fotografia, uma vez que interessa à 

Sonneman revelar aspectos de repetição e semelhança de comportamentos, ações 

e qualidades dos assuntos, que mesmo distantes no tempo, parecem próximos, 

sequenciais. 

  

Fig. 64 – À direita, a imagem da exposição Sight/Sound (2011) em Nova Iorque; à esquerda, 
imagem do díptico presente no site pessoal da fotógrafa. Fontes: <collectordaily.com/eve-
sonneman-sightsound-haime> e <www.evesonneman.com/diptychs.html> Acesso em: 06/2015. 

                                                        
63 O termo díptico advém de uma ideia de dobra e na Idade Média era geralmente correspondente a um 
artefato de madeira utilizado para escrever, como um tipo de caderno de anotações. O termo tríptico, por 
sua vez, remete a uma cultura ligada ao altar religioso no qual geralmente a figura principal está no centro e 
para ela se conduzem todos os olhares.  



Capítulo 2: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de produção e de circulação fotográficos 

81 

 

Relativo ao debate dos trípticos destacamos a série Beach Triptychs 64  do 

fotógrafo brasileiro Alair Gomes em apresentação recente na exposição Alair 

Gomes: Percursos (2015) no Caixa Cultural São Paulo. Nesse caso específico, os 

arranjos em trios inspirados na formação de altares religiosos, trazem em 

contraponto, fotos de um corpo masculino na praia sob diferentes direções e 

ângulos possivelmente realizadas em mesma sessão, mas não necessariamente 

determinadas na exposição pela ordem dos disparos em ato (ver fig. 65). Nesse 

caso, a narrativa visual responde a um movimento sequencial de trabalho de 

maturação de Gomes, no sentido de uma composição visual alusiva a um contexto 

de devoção transposto para a temática erótica.  

 

Fig. 65 – Tríptico presente na exposição Alair Gomes: Percursos (2015) no Caixa Cultural São 
Paulo. Destaque para uma imagem no centro para onde convergem as outras duas imagens. 
Fonte: <ederchiodetto.com.br/percursos-alair-gomes/> Acesso em: 11/2015. 

A somar a essas concepções, incluímos The Present (2012), do inglês Paul 

Graham, composto por dípticos e trípticos feitos entre 2009 e 2011, cujo alvo são 

as reflexões acerca do estilo jornalístico tradicional de fotografia de rua. Na 

exposição e no fotolivro do trabalho, Graham deixa claro que o intervalo 

temporal entre as imagens lado a lado diz respeito a poucos segundos, de modo a 

seguirem dispostas num padrão alusivo à ordem de captura (ver fig. 66 e 67). No 

entanto, o interessante reside no fato de que a narrativa gerada pelas imagens 

dispostas não revela o desenrolar conclusivo de uma ação, estilo este comumente 

esperado em fotografias de rua. Essa situação incita um olhar receptivo de busca 

que garante idas e vindas entre as fotografias de modo a gerar uma narrativa 

                                                        
64  Em exposição recente em Alair Gomes: Percursos (2015) no Caixa Cultural São Paulo. 
<www20.caixa.gov.br/Paginas/Releases/Noticia.aspx?releID=743> Acesso em: 10/2015. 
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paralela a de sequencialidade de captura. Assim, dispostas de maneira conjunta, 

essas imagens fazem alusão à um contexto de ações em campo no qual somam-se 

incertezas e variáveis relativas aos movimentos dos assuntos, do fotógrafo e do 

seu foco seletivo junto ao dispositivo. 

   

Fig. 66 e 67– À esquerda, alguns dos dípticos de The Present durante exposição (2012) em Nova 
Iorque. À direita, trípticos da obra em fotolivro (2012). Fontes: <pacemacgill.com/show_instal 
lation.php?item=105> e <mackbooks.co.uk/books/20-the-present.html> Acesso em: 11/2015. 

Destacamos também a manifestação de polidípticos no ambiente de 

produções de fotolivros, como é o caso de Moíses (2015) da argentina Mariela 

Sancari. Neste, por exemplo, a construção simbólica da figura do seu pai 

corresponde a uma narrativa não-linear composta por intersecções possíveis entre 

diferentes imagens de tipologias mediante os jogos de interação com as páginas 

(ver fig. 68).  

 

Fig. 68 – Algumas combinações possíveis entre imagens compõem as narrativas de Moisés (2015). 
Fonte: <www.marielasancari.com> Acesso em: 01/2016. 

É pertinente associar a essa percepção dos dípticos e trípticos a algumas 

aparições sugeridas em ambientes virtuais públicos, mais precisamente em 

plataformas sociais como o Instagram. Aqui, apesar do aplicativo dispor de um 

processo de postagem sequencial (geralmente feita de modo diário) e os arquivos 

em formato de grade, sem muito espaçamento entre eles, alguns fotógrafos 
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conhecidos de estilos fotográficos variados como Steve McCurry e o Daido 

Moriyama, como também, amadores e interessados de diferentes nacionalidades 

(ver fig. 69) recorrem ao emprego de tamanhos e formatos das fotos com 

molduras (geralmente brancas) ou, até mesmo, postagens em branco (sem 

imagem), para gerar destaques, intervalos e aproximações entre elas. Assim, 

quando vistas pela tela geral do perfil, fazem alusão a destaques, como também, a 

possíveis dípticos e trípticos que, a critério desses fotógrafos, se deslocam juntos 

na tela toda vez que o perfil é atualizado. Essas aparições revelam uma 

coexistência de narrativas visuais relativas a uma disposição determinada pela 

ordem linear de postagem (geralmente ligada à ideia de instantaneidade do ato de 

captura) e outra pelo movimento de relações entre as junções idealizadas pelo 

fotógrafo. 

           

Fig. 69 – Perfis vistos pelo aplicativo Instagram de @stevemccurryofficial, @daidomoriyama, 
@kivizine e @dn_agostini. Fonte: Capturas de tela realizadas pela autora no smarthphone. 
Acesso em: 02/2016. 

Um ponto interessante a se acrescentar é o de que a geração visual de 

“intervalos”, de “pausas”, de “espaços” (por exemplo, de “as molduras brancas”, 

caso visto a pouco) entre imagens são informações participantes das conexões de 

sentido. Dessa maneira, se fazem fundamentais aos aspectos que compõem a 

relação entre arquivos, seja em contraposição, em complementariedade, na 

geração de contrastes e, logo, de narrativas diferentes.  

A aproximação aos trabalhos fotográficos revela uma tendência de 

construção de narrativas visuais não necessariamente retidas a uma base linear de 

temporalidade. De modo que, a consciência pública desse fato pode sugerir, à 
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primeira vista, um julgamento de afastamento objetivo em relação aos assuntos 

captados em superfície. No entanto, conforme nos revelam os casos, salientamos 

que exprimem condutas expositivas cada vez mais recorrentes relativas a um 

estabelecimento de diálogo mais profundo de qualidades referentes ao tema 

abordado e à própria linguagem fotográfica. 

Cabe ainda acrescentar à discussão das narrativas o aspecto de relações 

entre arquivos e materiais fotográficos em formatos de mesclas e justaposições. A 

exemplo disto trazemos, a seguir, duas séries de colagens realizadas com 

instantâneos referentes aos trabalhos Kekkai (Joined World) (2014) do japonês 

Nobuyoshi Araki65 e Come Again (2006) do americano Robert Frank.  

As imagens em Kekkai respondem a uma interessante composição entre 

partes de instantâneos de diferentes projetos fotográficos (como Flowers de 1997) 

de Nobuyoshi Araki. Para esse trabalho os arquivos anteriores foram cortados e 

reestruturados no formato polaroid através de colagens (ver fig. 70). Kekkai remete 

a uma preocupação recorrente do fotógrafo acerca de limites e ligações entre 

assuntos controversos como a vida e a morte, a fragilidade e a força, a dor e o 

prazer. Preocupação que, extensiva à materialidade fotográfica, é trazida pelos atos 

de corte e de junção no próprio suporte. Aqui evidenciamos representações que 

deram corpo à curiosa percepção de Araki acerca dos jogos de afinidades, elos e 

continuidades entre os seus recorrentes objetos de interesse, âmbito que inclui a 

fotografia. E, mais ainda, cuja intensidade de conexões entre eles levou a mesclas 

físicas e transposições conceituais entre arquivos de diferentes situações e 

momentos do seu percurso.   

                                                        
65 No que cabe aos instantâneos de Araki é interessante mencionar a exibição recente no Paris Photo (2015) 
de um mural composto por 2,016 polaroids de seus temas recorrentes como flores e nus realizados entre 
2006 e 2009. Fonte: <www.parisphoto.com/paris/artists/nobuyoshi-araki> Acesso em 02/2016. 
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Fig. 70 - À esquerda um dos instantâneos de Kekkai publicado na revista Aperture (2015); à 
direita, imagens publicadas sob a forma de cartões assinados em box colecionável para a ocasião 
da exposição (2014) na galeria AM em Tokyo. Fontes: <aperture.org/blog/nobuyoshi-arakis-
polaroids> e <www.arakinobuyoshi.com> Acessos em: 02/2016. 

O novo instantâneo responde, portanto, a uma narrativa fotográfica que 

perpassa os limites do ato de captura em formato tradicional e se mostra como um 

somatório entre uma objetividade imposta pela materialidade concomitante a um 

processo ao longo do tempo de busca, documentação, investigação e experiência 

do fotógrafo acerca dos assuntos a partir da linguagem. 

Come Again (2006), por sua vez, apresenta colagens entre instantâneos 

realizados por Robert Frank durante a documentação da guerra civil libanesa em 

Beirute (1991). Ocasião em que, além das fotos encomendadas para veiculação nas 

mídias, produziu diversos polaroids pessoais que só foram ordenados alguns anos 

depois em seu estúdio. De forma interessante, do reencontro com esses arquivos, 

Frank desenvolve um caderno pessoal como uma espécie de “reconstrução” de 

um diário visual de sua vivência durante a devastação de Beirute. Os cenários da 

cidade “erguidos” pelos encaixes (ver fig. 71), sem perder de vista as características 

objetivas de cada representação vista de maneira individual, remetem juntas a 

narrativas visuais, não apenas detidas ao processo factual de uma cidade em vias 

de destruição (expresso na superfície das imagens), mas também, a um fluxo 

temporal de tentativas de aproximação sob via dos percursos vividos pelo 

fotógrafo nas ocasiões. As versões da cidade, resultantes das colagens, dão 

visibilidade ao diálogo entre uma memória convocada pela objetividade dos 

arquivos e uma relativa à experiência visual em campo e com os próprios arquivos 

de Frank. 



86 Capítulo 2: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de produção e de circulação fotográficos 
 

      

Fig. 71 – Cenários “reconstruídos” de Beirute a partir das colagens entre instantâneos. Páginas da 
edição fac-símile do caderno de colagens Come Again de Robert Frank.  Fonte: 
<thefunambulist.net/2011/04/12/history-cities-at-war-joe-sacco-robert-frank-and-orlando-von-
einsiedel> Acesso em: 03/2015. 

Muitos instantâneos, uma contingência considerável de materiais e 

concomitantes projetos de exibição são alguns dos índices que apontam para 

ações de convivência do fotógrafo com os arquivos na medida em que estabelece 

a estrutura do trabalho. De maneira mais geral, grande parte dos que apresentam 

agrupamentos, justaposições, fusões e mesclas denunciam publicamente uma 

produção fotográfica não dissociada de uma ideia de confluentes e constantes 

ações de seleção e edição junto às imagens.  

Dentro dessa percepção, ressaltamos um contexto de articulação 

fotográfico cada vez mais integrado não apenas a nível conceitual das conduções, 

mas também estrutural dos trabalhos. Esta constatação revela-se por meio de uma 

tendência à visibilidade pública das lógicas e ações empregadas de modo síncrono 

ao próprio desenvolvimento dos projetos. Para termos uma ideia, em Transit 

(2015), por exemplo, o fotógrafo cingapuriano Edwin Koo cria em rede social 

Facebook uma página específica66, na qual disponibiliza as sequências de contatos 

digitais e fornece uma visão mais geral do apanhado de arquivos do trabalho na 

medida em que concretiza o livro e a exposição (ver fig. 72). O diálogo proposto 

por ele, na página, é o de analisar e discutir conceitualmente os critérios de 

escolhas e de edições no sentido de se chegar às versões das fotos mais 

condizentes com o momento das publicações. Aqui há uma preocupação no que 

diz respeito à integração desse contexto de articulação ao próprio projeto em 

andamento, o que expressa, portanto, uma aproximação pública síncrona ao 

                                                        
66 <www.facebook.com/transitbook> Acesso em: 04/2015. 
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processo. Além disso, agrega também à produção, uma ideia de estabelecimento 

de critérios de articulação tomados a partir de um contexto de relações entre as 

imagens vistas em conjunto (ver fig. 73).  

     

Fig. 72 e 73 – Conjuntos de ações concomitantes: à esquerda, a imagem selecionada (canto 
inferior direito) junto às demais em curso de edição para o livro e exibidas em site pessoal do 
fotógrafo; à direita, o processo de seleção de uma das imagens (canto inferior esquerdo, marcada 
em vermelho) dispostas em rede social. Fontes: <www.transit.photo/book/#stoked> e Captura 
de tela do Facebook realizada pela autora. Acessos em: 02/2016. 

Acerca da influência e da presença desse contexto de articulação de 

maneira integrada à estrutura de composição das versões finais para publicação, 

cabe retomarmos o exemplo de Instagram (2015) de Stephen Shore. Na 

composição do livro temos, à direita, uma disposição de fotos igualmente 

publicadas na plataforma social Instagram por Shore e, à esquerda, em paralelo, 

imagens destacadas desse conjunto pelo curador suíço Hans Ulrich Obrist (ver fig. 

74). Numa só publicação destacamos dimensões relacionadas de seleções: uma é 

feita pelo fotógrafo no ambiente social, cuja dinâmica diária confere uma 

aproximação aos seus percursos de ações e de escolhas que incluem as 

recorrências de temas, de formatos e modos de abordagem; e outra realizada a 

partir desse conjunto de fotografias por Obrist que, em Instagram (2015) assume a 

figura do expectador e dos seus movimentos seletivos diários em ambientes de 

partilhamento de muitas imagens. Visto sob forma de publicação, o trabalho 

expõe uma estrutura de relações visuais compostas pela coexistência de 

movimentos de seleções. 
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Fig 74 – Páginas do livro Instagram (2015) nas quais temos, à esquerda, o grupo de imagens 
dispostas no perfil de Shore (@stephen.shore) no Instagram e, à direita, alguns variações de 
seleções desse grupo feitas por Hans Ulrich Obrist. Fonte: <morelbooks.com/product/stephen-
shore-instagram> Acesso em: 01/16.  

 A possível integração da lógica de ações do contexto de articulação nos 

trabalhos exalta, não apenas, aspectos de multiplicidade de arquivos e técnicas, 

mas, também, de pontos de vistas (perfis) e processos fotográficos. Photographer`s 

Sketchbooks (2014), por exemplo, reúne trabalhos fotográficos analógicos e digitais 

de diferentes autorias que incluem variados ambientes (em campo, escritórios e 

plataformas online – como o Instagram) (ver fig. 75), movimentos de busca e 

tentativas de ordenação e de desenvolvimento de projetos. Dentre as 

preocupações, estão as de consciência de visibilidade pública dos ambientes de 

diálogo dos fotógrafos com seus projetos, a apreciação plástica das lógicas e ações 

ocorridas nesses momentos de interação com as imagens e materiais. Importa a 

Photographer`s Sketchbooks considerar, como trabalhos fotográficos, as versões e 

formatos pertinentes a diferentes estágios e formatos de desenvolvimento das 

imagens, no livro trazidas como snapshots, diários, polaroids, películas, recortes e 

montagens, fotografias digitais, imagens feitas em celulares, álbuns de fotos, 



Capítulo 2: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de produção e de circulação fotográficos 

89 

 

dentre outros (ver fig. 76). Situação que chega a sugerir uma possível sobreposição 

de funções e classificações para o que sejam materiais de criação, registros de 

processo e versões finais de imagens. Aqui vale destacar a citação do fotógrafo e 

escritor Bryan Formhals (idealizador do livro juntamente com Stephen 

McLaren)67: 

Você costuma ouvir que todo mundo é fotógrafo hoje em dia, o 
que é verdadeiro, maravilhoso e eu adoro isso. Mas o que 
diferencia esses fotógrafos é o tempo que gastam não tirando 
fotos. Eles passam muito tempo editando, pensando, escrevendo 
e pesquisando. Não se trata apenas de pressionar o botão da 
câmera68.  

 

 

Fig. 75 e 76 – Acima, a visão da mesa de trabalho do fotógrafo Alec Soth; abaixo, páginas com 
trabalhos do fotógrafo Jim Goldberg. Fonte: MCLAREN & FORMHALS, 2014.  

 Interessante observar que, nesse momento em que possivelmente a maioria 

das pessoas se “vê como fotógrafos”, surge cada vez mais uma preocupação 

                                                        
67  Citação retirada de entrevista concedida em matéria sobre o livro. <www.slate.com/blogs/behold/ 
2015/02/01/the_book_photographers_sketchbooks_shows_the_creative_process_of_photographers.html
> Acesso em: 05/2015. 

68 “You often hear that everyone’s a photographer these days, which is true and wonderful and I love it. 
But what sets these photographers apart is all the time they spend not taking pictures. They spend so much 
time editing and thinking and writing and researching. It’s not just about pressing the button on the 
camera”. 
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acerca do contexto de articulação fotográfico de modo a trazê-lo junto às 

reflexões que envolvem o ato fotográfico (DUBOIS, 2009). 

A exploração plástica do contexto de articulação é intensificada em 

trabalhos como Painted Contact Sheets do fotógrafo Willian Klein. A série diz 

respeito a um processo de revisitações 69  de Klein de suas folhas de contato 

analógicas que, comumente feitas pelos fotógrafos, tinham como finalidade o 

desenvolvimento de estudos, testes e produção das cópias e ampliações para as 

futuras publicações. Há uma visualidade dos possíveis jogos de articulação entre 

fotos escolhidas e publicadas anteriormente junto aos outros disparos e versões 

através da exaltação das marcas de seleções e edições sob a forma de 

representações gráficas coloridas70 (ver fig. 77). A visão de contexto trazida por 

Painted Contact Sheets chama a atenção no âmbito da representação do movimento 

plástico das articulações próprio ao desenvolvimento e à preparação das cópias 

fotográficas. 

      

Fig. 77 – Imagens de Painted Contact Sheets, visualidades a partir de um contexto de articulação das 
folhas de contato. Fonte:  <azurebumble.wordpress.com/2012/12/04/william-klein-painted-con 
tact-sheets-series/> Acesso em: 10/2015. 

A identificação da integração nos projetos do contexto de articulação seja 

manifesta por aspectos de visibilidade e/ou de visualidades trazidas pelas junções 

e agrupamentos, ressalta a tendência percebida acerca da convocação de arquivos 

                                                        
69  Séries desse trabalho podem ser encontradas em diferentes edições como Contacts (2005), o catálogo da 
exposição William Klein (2006) no Centro Pompidou em Paris e a publicação William Klein ABC (2012). 

70 No ambiente das folhas de contato essas marcações são realizadas por meio de lápis, canetas. No 
trabalho de Klein essas marcas feitas com tintas ganham uma atmosfera mais poética mas não distante do 
processo inerente à prática fotográfica. 
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e materiais de criação como objetos projetuais (conforme vimos no capítulo 

anterior), mas, sobretudo, expressa uma mobilidade fotográfica que confere um 

fluxo concomitante e desafiador de revisitações, apropriações e experimentações. 

Para termos uma ideia do repertório de implicações envolvidas nesta constatação, 

vejamos a seguir alguns exemplos. 

Altneuland (Old-New Land) (2010) do fotógrafo israelense Amit Sha'al 

apresenta uma série de imagens derivadas de revisitações de fotografias de Israel, 

feitas por judeus-europeus no período de 1926 e 1979. Processo no qual seleciona 

e apropria-se dessas imagens para fotografá-las posicionadas nas localidades em 

que foram captadas anteriormente. Dentre as intenções71 está a de percepção das 

transformações espaciais, sociais e tecnológicas na cidade percebidas no intervalo 

de vinte anos entre as imagens em plano. Há em Altneuland (Old-New Land) um 

gesto de refotografar que acarreta numa expansão dos cenários que circunscrevem 

as fotografias dos arquivos (extra-quadro), movimento este que inclui a própria 

presença factual da articulação do fotógrafo em cena. Fato constatado pela mão de 

Sha'al em ato de enquadramento, de encaixe de ponto de observação e de 

exposição à luz, movimentos estes coerentes aos dados visuais oferecidos pelo 

arquivo visual de partida (ver fig. 78).  

    

Fig. 78 – As fotos resultantes conferem uma harmonia visual por relações de contrastes 
expressos pelas cores e técnicas da própria linguagem, como também, dos assuntos factuais 
atinentes aos encaixes dos contextos e situações.  Fonte: <amitshaal.com/index.php?option=co 
m_xgallery&view=single&catid=3:category&id=2:collection&Itemid=> Acesso em: 05/2015. 

                                                        
71 Sha’al teve como referência o livro Altneuland (Old-New Land) (1902) escrito pelo jornalista Theodor 
Herzl. Neste o autor narra jornadas de personagens europeus na Palestina, nas quais um intervalo de 20 
anos de retorno ao estado repercurte na percepção de transformações espaciais ligadas ao processo de 
modernização da sociedade junto a instauração das indústrias. 
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Paira uma possível proeminência de fluxos de revisitações e apropriações 

de informações visuais convertidos em critérios seletivos e estéticos relativos às 

determinações das localidades e captação das imagens em campo. Trabalhos nesse 

sentido pontuam a coexistência de diferentes temporalidades pertinentes aos 

diálogos visuais entre arquivos e imagens em curso, como também, de autorias e 

algumas de suas diretrizes transpostas para a condução das novas imagens. 

Vale associar a essa ideia a manifestação de mesclas e junções relativas a 

ambientes trazida em diferentes trabalhos premiados como A Series of Unfortunate 

Events (2010) de Michael Wolf pelo World Press Photo72 e The Wake: re-enacting the 

Spencer & Gillen photographic archive (2015) de Christian Vium pelo Tokyo Institute of 

Photography (TIP)73.  

Inspirado no estilo de fotografia de rua, Michael Wolf desenvolve A Series 

of Unfortunate Events (2010) a partir da investigação e revisitação de arquivos de 

imagens disponíveis virtualmente na plataforma Google Street View 74 . Dentre as 

intenções está a de revelar ações e detalhes incomuns e não previstos como, por 

exemplo, assaltos, acidentes e incêndios, captados durante o mapeamento das 

localidades pela câmera do Street View. A ideia de flagrante, neste caso, é extensiva 

à experiência de interação no ambiente da plataforma. Essa situação envolve 

também o surgimento de estágios visuais correspondentes ao próprio curso de 

reencontros com os arquivos em tela e lente. Nesse sentido, as imagens da série 

perpassam e herdam características75 relativas aos contextos nos quais Wolf lida 

com a articulação de concomitantes câmeras (a sua e as da plataforma).  

                                                        
72 A Series of Unfortunate Events foi condecorado com menção honrosa em 2011. Para mais dados acessar 
<www.worldpressphoto.org/collection/photo/2011/contemporary-issues/michael-wolf>. 

73 Para mais informações sobre o contexto da competição acessar <competition.tipf.jp/portfolio/christian-
vium-the-wake/>. 

74 Plataforma que se propõe a colaborar com o processo de exploração de lugares a qualquer ponto do 
planeta. plataforma têm o objetivo de melhorar sua experiência, ajudando você a visualizar e explorar 
lugares próximos ou algum outro ponto do planeta. Percorremos grandes distâncias para garantir que as 
imagens sejam úteis e proteger a privacidade das pessoas presentes nas fotos”. 
<www.google.com/maps/streetview/policies/> Acesso em: 02/2016. 

75 Por exemplo, quando mantém elementos gráficos como a figura do mouse, a característica do tracejado da 
tela do computador, dentre outros. 
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Essa espécie de junção de pontos de vista implica em noções que 

transpõem a ideia de presença síncrona do fotógrafo diante do fenômeno em 

campo. Em ênfase a isto, cabe somarmos a preocupação de Wolf em revelar 

efeitos visuais atípicos pertinentes a não sincronias temporais de sinais que 

envolvem a captura, a varredura ótica e a transmissão das imagens via internet no 

Street View (como, por exemplo, os fenômenos de latência – delay) (ver fig. 79) o 

que, por sua vez, acarreta em imagens possivelmente sobrepostas em uma mesma 

tela que fazem alusão a fatos advindos de mesclas temporais e espaciais.  

       

Fig. 79 – Na primeira imagem, destacamos a presença de Wolf na condução do ponto de vista na 
plataforma trazida pelo mouse. Nas seguintes, fenômenos alusivos aos estágios visuais de 
simultaneidade e sobreposição de imagens. Fonte: <photomichaelwolf.com/#asoue/3> Acesso 
em: 05/2015. 

Em The Wake: re-enacting the Spencer & Gillen photographic archive (2015) o 

fotógrafo dinamarquês Christian Vium parte da investigação e revisitação de 

arquivos fotográficos de manifestações indígenas colecionados por antropólogos e 

fotógrafos Frank Gillen e Baldwin Spencer entre 1875 e 1912. Processo no qual 

seleciona e apropria-se desses documentos como ponto de partida para 

investigação fotográfica em campo acerca do tema antropológico das 

representações do outro. Dispondo desses materiais como referências, Vium 

intenta refotografar as possíveis regiões e/ou localidades onde possivelmente 

foram realizados. Acerca desse ato, cabe enfatizar a tentativa de uma 

representação condizente a uma dimensão de diálogo estético e informacional 

com os arquivos, de maneira tal que foi necessário junto à população local a 

realização de disposições e ações nos lugares de referência (ver fig. 80).  
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A necessidade de disposição conjunta desses arquivos com as fotos feitas 

em campo por Vium durante o projeto reforça uma preocupação acerca da 

indissociável relação de diálogos temporais e espaciais entre eles, cujo 

estabelecimento de sentido e continuidade das informações é construído no jogo 

de relações entre diferentes pontos de vista ao longo do processo. 

       

 

Fig. 80 – Três composições da série The Wake. A necessidade de exposição conjunta de arquivos 
de diferentes temporalidades expressa um contexto mais amplo de revisitações, apropriações e 
experiências fotográficas com ênfase na percepção de perpetuações culturais e sociais. Fonte: 
<www.christianvium.com/#the-wake> Acesso em: 11/2015. 

Em síntese, até aqui, estamos diante de processos de revisitações, 

apropriações e experimentações pertinentes a uma mobilidade fotográfica que 

concerne a: a) técnicas, a exemplo da evocação dos processos que lidam com 

lógicas digitais e analógicas; b) materialidades, que incluem suportes desde papéis 

aos digitais; c) dispositivos e plataformas, métodos e instrumentos, referentes a 

câmeras industriais e/ou confeccionadas; como também, d) de ajustes de regras 

normativas, como em algumas áreas que utilizam a fotografia basicamente em 

nível de trato de objetividade visual da informação, conforme demonstram os 

debates e mudanças corriqueiras em estatutos jornalísticos como os do World Press 
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Photo76 a fim de validar imagens para a categoria. Condições que nos levam a 

questões processuais na fotografia mais expostas recentemente no âmbito das 

experimentações, ligados, por exemplo, aos trabalhos alternativos77.  

Precisamos, antes de tudo, considerar o fato de que sendo o cenário atual 

de experimentação fotográfica em sua essência um ambiente de abertura às 

descobertas – e logo propiciador de mesclas de processos –, isto não implica, 

necessariamente, na inexistência de diretrizes de ordem concernentes a regras e 

protocolos da linguagem conhecida tradicionalmente. Vejamos, por exemplo, esse 

aspecto através de dois diferentes trabalhos de cunho experimental Explosure da 

fotógrafa americana Tierney Gearon e Immortality - The Remnants of the Vietnam and 

American War do vietnamita Binh Danh.  

Para Explosure (2008-2012) Gearon faz uso de uma câmera fotográfica 

analógica convencional, mas, curiosamente, revisita a antiga técnica fotográfica de 

multi-exposição, procedimento este que permite realizar dois ou mais disparos em 

um único frame de negativo. Essa obra é composta não apenas de ações junto ao 

instrumento, mas, sobretudo de intervalos (horas, dias, semanas) entre os disparos 

que reservam, no interior da câmera, a existência de uma imagem latente, em 

processo. Esse diálogo entre diferentes instantes e os respectivos intervalos 

garantem numa mesma tela mesclas de contrastes e complementaridade entre 

espaços e situações que fazem alusão a uma espécie de um diário visual (ver fig. 

81). Este, portanto, entendido por Gearon como ambiente em que interessam as 

conexões e as extensões visuais entre eventos vivenciados. Explosure, assim como 

outros trabalhos nesse rumo, materializam um tipo de produção em curso não 

necessariamente dissociada de aspectos da linguagem tradicional (como o recurso 

da câmera e os disparos), cujos usos não se limitam a ideias de padrões técnicos, 

mas ao entendimento de diretrizes de processo para uma aproximação 

representativa condizente com a experiência dos eventos.  

                                                        
76 <www.worldpressphoto.org/activities/research/integrity-of-the-image> Acesso em: 10/2015. 

77 Para uma maior apreciação de casos e assuntos ver The Book of Alternative Photography Processes (2009). 
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Fig. 81 – Coexistência de assuntos, tempos e espaços em Explosure de Gearon. Fonte: 
<www.tierneygearon.com/exhibitions/explosure/> Acesso em: 09/2014. 

The Remnants of the Vietnam and American War (2000-2008) corresponde a 

uma série de imagens de arquivos da guerra do Vietnã, de diferentes autorias que 

foram ampliadas por Bihn Dahn em suportes de folhagens tropicais típicas da 

localidade dos embates. A exploração da temática corresponde a uma poética 

visual acerca dos cursos da memória associados à composição e efemeridade78 das 

imagens nesse tipo de suporte79. Aqui interessa destacar um trabalho de cunho 

artesanal, mas que, curiosamente, herda características visuais da presença indireta 

da câmera fotográfica tradicional. Constatação dada pela seleção de fotografias de 

arquivos da guerra por Dahn para a concepção de negativos digitais e exposição 

nas folhagens (ver fig. 82). Interessante ressaltar aqui a percepção de uma 

memória coletiva condizente com as mesclas entre autorias, práticas e arquivos 

fotográficos como vias de atualização e continuidade de eventos anteriores. 

                                                        
78 Curiosamente, as versões resultantes desse processo caso não poupadas da luz continuam a reagir de 
maneira a desaparecerem da superfície.  

79 A geração de cópias em folhas e plantas diz respeito a um antigo procedimento do século XIX de 
impressão de imagens por desbotamento solar conhecido por Anthotype e/ou Fotosíntese que utiliza 
como reagentes os pigmentos naturais das plantas. Para mais informações ver os estudos resultantes de 
experimentos recentes disponíveis em <www.alternativephotography.com/wp/processes/anthotypes/ 
anthotypes-making-print-using-plants> Acesso em: 01/2016. 
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Fig. 82 – À esquerda, Battlefield #2 feita em 2005 por Danh; à direita a fotografia da Guerra de 
1965, utiliza como matriz para Battlefield #2 disponível no acervo histórico militar. Fontes: 
<binhdanh.com/Projects/Immortality/Immortality.html> e <militaryhistory.about.com/od/ 
vietnamwar/p/Vietnam-War-Battle-Of-Ia-Drang.htm> Acesso em: 06/2015. 

Vertentes experimentais de trabalhos como os de Gearon e Danh e 

também de fotógrafos brasileiros como Eustáquio Neves e Kenji Ota80 (citados 

no capítulo 1), cada um com sua proposta poética, estilo e preocupação, 

exprimem em profundidade um interesse investigativo da linguagem, que inclui 

um respeito ao conhecimento anterior, de modo que, o caráter experimental 

advém do jogo de permissividade de abertura às regras determinadas num sentido 

de criação de diferentes diálogos com a linguagem. Isto é, há nesses trabalhos uma 

dinâmica entre regras e tradições e novos eventos criativos. Assim, a estética 

criada é respectiva a um percurso somatório de continuidades de conexão entre 

materialidade, tema e linguagem.  

Outro ponto que vale ressaltar é o de que a promoção da experiência 

pública dos trabalhos fotográficos revela uma necessidade de caminho de 

percepção de questões processuais que perpassam o nível de apresentação em 

superfície (versões finais, ideia de produto). Tomemos como exemplo a exposição 

do trabalho Photo shooting (2011)81 do fotógrafo alemão Thomas Bachler, na qual o 

público foi convidado a interagir com o dispositivo desenvolvido pelo fotógrafo 

para a produção das fotografias exibidas na ocasião (ver fig. 83). De maneira que, 

                                                        
80 Para mais referências sobre ambos e de trabalhos nessa vertente, ver a pertinente e extensiva pesquisa 
Fotografia Expandida (2002) de Rubens Fernandes. 

81 Exibição realizada em Madri em La Casa Encendida. <www.artishock.cl/2011/07/22/thomas-bachler-
photoshooting/> Acesso em: 05/2015. 
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questões fotográficas relacionadas ao conceito de captura eram apreendidas não só 

pelas imagens expostas, mas a partir da experiência de participação do público. 

   

Fig. 83 – Ambiente da exposição concomitante ao da experimentação. Exibição realizada em 
Madri em La Casa Encendida. Fonte: <www.artishock.cl/2011/07/22/thomas-bachler-photosho 
oting> Acesso em: 11/2015. 

Acrescentamos aqui Pandeiro (2015), do fotógrafo brasileiro Mário Grisolli, 

que criou um dispositivo alusivo a uma câmera de muitas lentes, composta pela 

mescla de diferentes lógicas fotográficas (a exemplo da câmera obscura e do 

zootrópio) (ver fig. 84). Diante de Pandeiro, o visitante é compelido a interagir 

construindo visualidades randômicas no próprio espaço expositivo. Nesse caso, o 

trabalho é pertinente a uma produção de imagens possíveis no curso da própria 

experiência, isto é, a duração representativa está condicionada ao próprio processo 

efêmero de aparição no tempo.  

 

Fig. 84 – Pandeiro na exposição Ficções (2015) realizada na Caixa Cultural do Rio de Janeiro. 
Fonte: <issuu.com/andersoneleoterio/docs/ficcoes_catalogo> Acesso em: 11/2015. 
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Em continuidade a essas questões processuais, é interessante somar Imagem 

do Azar (2011-2013) do fotógrafo alemão Manon Bellet. O trabalho apresenta um 

conjunto de imagens performáticas advindas da exposição de papel térmico em 

placas de metal, estas anteriormente aquecidas pelo calor do sol. Cada imagem, 

mesmo sujeita a condições semelhantes, apresentava uma variação visual distinta 

(ver fig. 85). Produções nessa direção revelam estados visuais relacionados a uma 

complexidade de variáveis objetivas postas pelo processo. Em Imagem do Azar o 

objeto representado trata-se do próprio diálogo de reação, uma visualidade 

fotográfica rendida ao seu próprio curso de transformação. 

    

Fig. 85 – Exposição de Imagerie du hasard em 2014. Fonte: <www.manonbellet.com> Acesso em: 
09/2014. 

Outro trabalho interessante diz respeito a Memórias Latentes (2014) do 

fotógrafo brasileiro Pedro Palhares, selecionado para o festival Paraty em Foco. 

Neste a produção visual é pertinente à revisitações e apropriações de arquivos que 

incluem combinações entre diferentes processos e suportes, são alguns deles: 

papéis fotográficos vencidos; técnicas de captura fotográficas alternativas e 

históricas (a ampliação com uso de luz solar); negativos, derivados de álbuns de 

família do fotógrafo, como também, de desconhecidos. Durante os experimentos 

de produção de cópias, Palhares observa que, mesmo empregando regras de 

fixação ditadas pelos manuais tradicionais, as imagens continuavam sutilmente a 

reagir à luz apresentando desbotamentos e mudanças nas cores. Visto este 

comportamento, Palhares opta por aplicar o químico fixador apenas em algumas 

áreas das imagens deixando as demais mais vulneráveis às reações de 
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transformações no tempo. As imagens da série (ver fig. 86) dizem respeito a um 

jogo representacional de limiares entre a efemeridade e a permanência condizentes 

com a própria temática da memória.  

    

Fig. 86 – Cópias de Memórias Latentes, atualmente reservadas da luz em um saco preto.  Fonte: 
<paratyemfoco.com/portfolios/pedro-palhares> Acesso em: 06/2014.  

Esse breve panorama de casos vistos até aqui, expressa um contexto de 

relações entre arquivos e materiais de criação que não apenas fornece um 

potencial de exercício e composição das estruturas e dos jogos de coerência e 

sentido entre imagens, mas discorrem também acerca de uma dinâmica relativa ao 

estabelecimento de ambientes de circulação.  

 

2.2 Os ambientes fotográficos e os fluxos de circulação  
 

Notamos que essas características de diversidade não são apenas 

verificáveis e acentuadas por uma produção fotográfica que envolve imagens em 

diferentes naturezas e estágios, mas é também relativa à constituição de ambientes 

envolvidos por elas. Assim, fotolivros impressos e eletrônicos 82 ; sites, blogs e 

plataformas de compartilhamento online; cartões de memória e programas 

operacionais de câmeras digitais; smarthphones, tablets e seus aplicativos; e 

computadores (capturas de tela) e os seus discos rígidos e softwares são apenas 

alguns dos canais contemporâneos de efervescência e de fluxos de conteúdos 

                                                        
82 Como alguns dos exemplos trazidos no capítulo 1. 
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fotográficos que acentuam a investigação acerca da qualidade de mobilidade 

percebida nas produções.  

Neste ponto não nos interessa realizar um mergulho exploratório acerca de 

características técnicas e/ou de especificidades práticas de ferramentas, mas, sem 

desconsiderá-las, cumpre aqui pôr em relevo questões fotográficas condizentes à 

perspectiva dos ambientes e dos movimentos de circulação no sentido de 

constituição dos projetos. Cabe acentuar a nossa intuição de uma lógica 

fotográfica que transita, habita, cria e sustenta esses espaços. A intenção é a de 

apreender possíveis aspectos que envolvem características de dinamicidade nessas 

produções. Aproveitamos para aprofundar um pouco mais as tendências das 

relações, dos agrupamentos e do desenho dos contextos de articulação percebidas 

anteriormente. 

Iniciamos com a percepção de uma tendência de trabalhos decorridos de 

conteúdos disponíveis no ambiente online. Nesse sentido, vale constatar o 

fenômeno das plataformas de compartilhamento de material fotográfico, como o 

Flickr 83 , nas quais, além da frequência de movimento de arquivos, figuram a 

formação de grupos sociais constituídos por afinidades e comunidades de debates 

compostas por empresas, fotógrafos (profissionais e/ou amadores) e interessados 

na troca de conteúdos e de informações no campo. Dentre eles, consta o grupo 

Special Jubilee Book Project84, criado em 2012 pela fabricante de câmeras Leica. O 

objetivo inicial deste era o de convocação de fotografias de estilo auto-retrato, 

produzidas com qualquer modelo da marca para publicação no livro 

comemorativo de 99 anos de existência do equipamento. Na época, apenas 36 de 

cerca de 500 fotógrafos foram selecionados para Ninety Nine Years Leica (2012)85.  

O curioso neste caso diz respeito à continuidade do projeto, uma vez que, 

passado o motivo inicial do grupo, este se manteve ativo no Flickr (ver fig. 87) e 

                                                        
83 Lançado em 2004 pela empresa canadense Ludicorp é atualmente gerenciado pelo grupo americano 
Yahoo. Em 2015 apresentou a marca de 10 bilhões de arquivos de imagens. Fonte:   <blog.flickr.net/en/ 
2015/05/07/flickr-unified-search/> Acesso em: 02/2016. 

84 Disponível em: <www.flickr.com/groups/jubileebookproject/> Acesso: 01/2016. 

85 Uma visão geral dos editores acerca do projeto pode ser conferida em <blog.leica-camera.com/2012/ 
12/05/alfred-schopf-inspiration-behind-ninety-nine-years-leica/> Acesso em: 01/2016. 
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os produtos de sua coleção reverberaram nos recentes Leica Myself 1 (2013) e Leica 

Myself 286 (2014) (ver fig. 88), ambos dedicados a curadoria dos auto-retratos do 

grupo. Interessante notar que são publicações que refletem uma ação social e 

cultural intrínseca ao contexto tradicional trazido, por exemplo, por Bresson em 

uso da Leica87 (ver fig. 89), mas, por outro lado, expresso por um viés coletivo 

diverso, este revelado pelo interesse e abertura à multiplicidade de estilos, técnicas, 

lugares, momentos, histórias. (ver fig. 90).  

       

Fig. 87 e 88 – À esquerda, a página inicial do grupo Leica no Flickr, cuja atividade envolve uma 
mobilização de novos projetos; à direita, página interna de Leica Myself 1 (2013) disponível em site 
pessoal de um dos participantes. Fontes: <www.flickr.com/groups/jubileebookproject/> e 
<www.shumfukuen.com/3931838913-home/leica-myself> Acesso em: 01/2016. 

          

Fig. 89 e 90 – À esquerda, auto-retrato de Bresson com sua Leica em 1932; à direita, auto-retratos 
selecionados para o grupo Leica no Flickr e livros. Fontes: <magnumphotos.com/C.aspx?VP3= 
SearchResult&VBID=2K1HZOL4N8JV2U&SMLS=1&RW=1280&RH=639> e <blog.leica-
camera.com/2012/12/05/alfred-schopf-inspiration-behind-ninety-nine-years-leica/> Acesso em: 
01/2016. 

Atinente ao contexto de trabalhos de fotógrafos, mas não distante da 

tendência de projetos ligados a conteúdos disponíveis em ambientes online, temos 

                                                        
86 Para mais informações acerca das publicações acessar: <www.99pages.de/de/DesignArtBooks/LEICA-
MYSELF>. 

87 O aspecto da portabilidade da camera trouxe novas possibildades de atuações em campo. 
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Suns (From Sunsets) (iniciado em 2006) e Sunset Portraits (2011) da americana 

Penelope Umbrico. Ambos reforçam a inquietação 88  da autora acerca dos 

fenômenos de ebulição e circulação de imagens em ambientes sociais. As séries de 

imagens de Suns e Sunset Portraits correspondem, curiosamente, a uma composição 

constituída por arquivos imagéticos de usuários do Flickr, que foram localizados 

na plataforma mediante busca de Umbrico por palavras-chave (tags) de temas 

gerais (e vitais) como “Sun” e “Sunset”. Desse processo de revisitações, 

catalogações, apropriações e edições 89  de arquivos, a artista compõe para a 

situação expositiva uma visualidade em grande formato em configuração de um 

mural (ver fig. 91 e 92).  

    

Fig. 91 e 92 – Murais respectivos de Suns e Sunset Portraits de Penelope Umbrico. Fonte: 
<www.penelopeumbrico.net/> Acesso em: 02/2015. 

Em Suns e Sunset Portraits, percebemos uma vertente de estruturação de 

trabalhos alinhados a lógicas presentes na própria plataforma dos conteúdos 

envolvidos. Para termos uma ideia, no caso de Umbrico, destacamos afinidades de 

diretrizes de ações possivelmente tomadas em conjunto com as postas pela 

plataforma nas quais pairam preocupações relativas à: i) atualização – a cada novo 

processo de exposição os murais recebem títulos correspondentes à quantidade 

(crescente) de imagens acerca dos temas disponíveis no mesmo dia no Flickr; ii) 

                                                        
88 O que pode ser verificado em outros trabalhos de Umbrico como, por exemplo, Views From The Internet 
(2006-em curso). Alguns destes podem ser contemplados pelo livro Penelope Umbrico: Photographs (2011) e no 
site pessoal: <www.penelopeumbrico.net/index.html> Acesso em: 09/2015. 

89 Como, por exemplo, ocorre em Suns no qual realiza reenquadramendos e cortes nas imagens para 
catalogar apenas o sol. 
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composição – exaltação dos agrupamentos, lembrança do padrão organizacional da 

plataforma; e iii) opções de estilos e formatos – o processo de seleção das cores e 

contrastes predominantes e a direção horizontal das fotos estão presentes no 

mecanismo de busca na ferramenta, sob a forma de escolhas de filtros. Pontos de 

convergências de qualidades de composição do trabalho e o ambiente conferem 

uma “fotografia mais ampla” (visão do mural de Umbrico como um todo), isto é, 

uma fotografia de um contexto de partilhamento de características individuais 

vistas em conjunto.  

Publicações impressas como o jornal Documentum (2016), por exemplo, 

conferem a tendência das produções que derivam de conteúdos fotográficos em 

aplicativos online num sentido de esforço coletivo de crítica acerca desses 

fenômenos. Nesse caso, o primeiro volume do jornal é dedicado às séries (em 

formato agrupado) de 29 fotógrafos (ver fig. 93 e 94) de diferentes nacionalidades, 

selecionados mediante curadoria online de arquivos dispostos no Instagram90 por 

críticos, jornalistas e artistas91 – estes, curiosamente, também fotógrafos atuantes 

na plataforma.  

     

Fig. 93 e 94 - Páginas de imagens do curador também participante o fotógrafo David Campany 
ao lado das imagens do fotógrafo e crítico fotográfico Eric Oglander; à direita, exposição de 
lançamento do jornal. Fontes: <davidcampany.com/instagram-newspaper/> e <instagram.com/ 
falllinepress/> Acesso em: 02/2016. 

                                                        
90 A mensuração feita pela plataforma no início de 2016 acusou o valor de mais de 40 bilhões de imagens 
compartilhadas. Fonte: <www.instagram.com/press/> Acesso em: 01/2016. 

91 Dentre eles estão Stephen Shore, David Campany, William Boling, Dawn Kim e Chris Rhodes. 



Capítulo 2: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de produção e de circulação fotográficos 

105 

 

O projeto também envolve a criação de um perfil92 no Instagram, dedicado 

a abrigar e difundir ações de curadorias fotográficas no ambiente online. O 

estabelecimento do perfil nos remete a uma necessidade de presença imersiva de 

ações de seleção, que continuam em atividade, mesmo após as concretizações dos 

trabalhos em versões impressas.  

Somamos aqui, as situações extensivas de eventos e de publicações de 

arquivos observados pelo ponto de vista dos conteúdos circulantes em 

plataformas online. Em comemoração ao seu 67a evento Annual General Meeting93 

(2014), por exemplo, a cooperativa Magnum colocou a venda, pela primeira vez, 

impressões 6x6 94  de seus arquivos assinados pelos fotográfos através do 

Instagram 95  (ver fig. 95). Ato reflexo dos esforços contínuos de investigação e 

revisitações de seus próprios arquivos. Curiosamente, a presença da agência no 

Instagram confere visibilidade, não apenas a esses processos de levantamento feitos 

de maneira interna, como também, às ações de curadoria e de seleção de imagens 

dispostas online pelos fotógrafos membros em seus respectivos perfis. 

 

Fig. 95 – Primeiro anúncio via perfil da Magnum no Instagram das impressões #Magnumsquare em 
2014. Fonte: <www.instagram.com/p/owC7tYN9B0/> Acesso em: 01/2016. 

                                                        
92 Ver <www.instagram.com/documentum.tv> Acesso em: 02/2016. 

93 Trata-se de um encontro anual da Magnum realizado desde sua constituição em Nova Iorque, Paris ou 
Londres. O evento reúne fotógrafos membros da agência, detentores de direitos de imagens e responsáveis 
corporativos de diferentes países. Além das discussões acerca de posicionamentos da empresa, o encontro 
garante o exercício de votação para possíveis novos membros, associados e candidatos. 

94  Esse padrão diz respeito, a princípio, à nomenclatura do negativo de médio formato dos filmes 
analógicos. A adoção dessa proporção para a imagem no Instagram também refere-se a uma tentativa de 
alusão à estética (a incluir os espaços das legendas) dos filmes Polaroid. 

95 <www.instagram.com/magnumphotos> Acesso em: 11/2015. 
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 A promoção dessas impressões 6x6, denominada #Magnumsquare, acabou 

se tornando um projeto na plataforma chamado #ArchiveDive (ver fig. 96) (2014) 

cujo motivo explícito de convocação online dos conteúdos para impressões referia-

se à seleção, pelos fotógrafos, de imagens que, por alguma circunstância, não 

foram anunciadas e/ou publicadas anteriormente. Propostas como estas reforçam 

o estabelecimento de uma espécie de cultura de revisitação/exposição de arquivos 

extensiva aos perfis dos fotógrafos. Em 2015, as impressões disponibilizadas em 

#Magnumsquare e #ArchiveDive são reunidas e compõem o trabalho coletivo 

nomeado box Instagram Square Prints (2015) (ver fig. 97).  

   

Fig. 96 e 97 – À esquerda, imagem do anúncio, no Instagram, de impressões #Magnumsquare 
relacionadas ao lançamento do propósito #ArchiveDive; à direita, impressões que compõem o 
box Instagram Square Prints. Fonte: <instagram.com/p/owC7tYN9B0/> e <instagram.com/ 
p/u_G__8N9NU> Acesso em: 01/2016.  

A verificação desse caso da Magnum nos permite ainda observar um 

possível caráter de integração entre os ambientes (plataforma digital e impressos), 

no sentido de atualização de costumes fotográficos, como, por exemplo, o gesto 

tradicional da Magnum de assinar fotografias. A verificação disto pode ser 

apreendida, pelo fato de que arquivos revisitados e publicados online no perfil da 

agência e/ou nos de seus membros, geralmente apresentam molduras relativas aos 

ajustes de enquadramentos para a dimensão quadrangular padrão96, característica 

da plataforma Instagram. Proporção esta que, por sua vez, é transposta para as 

                                                        
96 A plataforma Instagram, desde seu lançamento em 2010, restringia a publicação de imagens em formato 
quadrangular (640x640 pixels). Padrão este que percebemos como uma estratégia de estímulo ao próprio 
uso da captação e/ou edição (realização de cortes) das imagens na plataforma já que os demais dispositivos 
de câmeras populares geravam arquivos comumente em formatos horizontal e vertical. Apenas em 2015, o 
Instagram viabilizou outras formas de enquadramento e formatos, mas o tradicional “quadrado” continua 
como padrão para as publicações.  
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impressões dos arquivos (o que pressupõe uma forma de identificação com o 

modelo da imagem vista no Instagram) que recebem, nesses “novos formatos”, as 

assinaturas de validação dos fotógrafos (ver fig. 98). 

 

Fig. 98 – Os fotógrafos Harry Gruyaert, Jean Gaumy e Le Querrec assinam suas cópias Instagram 
Square Prints no Annual General Meeting de 2015 em Paris. Gesto de continuidade de tradições 
através de versões trazidas pelos diálogos com os ambientes online.  Fonte: <magnumphotos.co 
m/C.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2K1HZOL89XFG2Q&SMLS=1&RW=1280&RH=639
#/SearchResult&VBID=2K1HZOL89XFG2Q&SMLS=1&RW=1280&RH=639&POPUPIID
=2K1HRG6GLHSY&POPUPPN=1> Acesso em: 01/2016. 

Manifestações nesse sentido nos aproximam de uma tendência fotográfica 

de não dissociabilidade entre fluxos de produção e circulação. Para termos uma 

visibilidade da teia de relações entre revisitações, exposições e impressões de 

cópias, vejamos, sob o ponto de vista dos ambientes, o exemplo de um ciclo de 

conexões através da fotografia Marion and Atlas in the shower, feita em 2009 por 

Christopher Anderson da Magnum. A aparição dessa imagem no perfil do Instagram 

do fotógrafo se deu em 2013, em ocasião da divulgação de seu livro Son (2013) 

(ver fig. 99); neste mesmo ano, foi publicada também no perfil da Magnum para 

propagação do trabalho de Anderson (ver fig. 100); em 2015 foi impressa no 

formato 6x6 em referência aos projetos #Magnumsquare e #ArchiveDive movidos 

no Instagram e assinada pelo fotógrafo para então compor o box coletivo Instagram 

Square Prints da Magnum (ver fig. 101); em seguida, a imagem é novamente 

veiculada por Anderson no seu perfil, dessa vez, para difusão do box da Magnum 

em 2015 (ver fig. 102). 
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Fig. 99, 100, 101 e 102 – Marion and Atlas in the shower respectivamente no perfil no Instagram de 
Anderson em divulgação ao seu livro Son; no perfil da Magnum no Instagram em 2013; impressa 
em formato quadrado e vendida assinada em box promocional Magnum Square Prints em 2015; 
novamente publicada por Anderson para divulgação do box da Magnum em 2015. Fontes: 
<instagram.com/p/nNmvowyAAB/?taken-by=christopherandersonphoto>;  <instagram.com/ 
p/nNn8bzt9N1/> e <store.magnumphotos.com/products/copy-of-complete-box-set-of-68-
magnum-square-prints> Acessos em: 01/2016. 

A ligação entre aspectos de produção e de circulação de arquivos entre 

ambientes nos levam a uma de tendência de projetos fotográficos, cujas diretrizes 

de criação parecem responder a uma espécie de sincronicidade entre ações em 

campo extensivas a iminência de compartilhamento online de arquivos. Nessa 

linha, temos Instant (2014) do fotógrafo australiano George Byrne, cujas imagens 

derivam de um processo de captação e publicação concomitantes, via seu perfil no 

Instagram, ao longo de suas viagens por cenários de Los Angeles, em 2013. O 

embate entre um cenário de paisagens horizontais e panorâmicas características da 

cidade e os limites de sua visualização, seguindo as diretrizes e restrições padrão 

da plataforma, incumbiam a Byrne um desafio constante de aproximação física e 

de posicionamento no espaço urbano, no sentido de uma preocupação com a 

realização dos enquadramentos. Fato que deixa explícito um aspecto de 
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mobilidade à captação cujo movimento de ações não apenas inclui a de 

manifestação dos assuntos, mas do evento do fotógrafo junto a eles.  

Instant confere ainda uma prática de avaliação das imagens em conjunto na 

plataforma que passa a envolver a perspectiva de interação do fotógrafo com a 

comunidade online97. Sob esse viés do diálogo, as questões da seleção e edição 

fotográficas ganham um sentido mais amplo do que o exercido em campo 

mediante os limites de formato do aplicativo (cuja extensão depende do tempo em 

que se concentra no evento em particular), isto é, envolvem também a não 

dissociabilidade de presença das imagens no ambiente de visibilidade e circulação 

pública. O acompanhamento social de sua prática, via plataforma, colaborou 

como uma espécie de validação do trabalho e logo de estímulo a produção em 

curso. Assim, o que começou como um exercício de composição e 

compartilhamento, é incorporado por Byrne como características do seu trabalho, 

cuja continuidade pode ser verificada em seus projetos subsequentes como Local 

Division (2016)98, em que, inclusive, revisita arquivos de Instant.  

A somar a essas questões em Byrne, cabe ver a situação expositiva de 

cópias impressas da série Instant (2014), na qual houve uma preocupação com a 

disposição das imagens sob a forma de agrupamentos (ver fig. 103). Lembrança da 

ordenação das fotos na plataforma que, por sua vez, reforça o motivo de 

integração entre os ambientes e sua produção. 

 

                                                        
97 Para apreciação de entrevista com Byrne acerca das relações de produção e publicação via o Instagram 
ver: <assemblepapers.com.au/2014/11/27/george-byrne-la-story> Acesso em: 01/2016. 

98 Para mais informações acerca deste trabalho ver: <www.bjp-online.com/2015/08/george-byrne-uses-
los-angeles-to-study-loneliness/>  Acesso em: 01/2016. 
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Fig. 103 – A disposição da série Instant (2014) em exposição na California apresenta 
características de organização semelhantes ao do ambiente de veiculação online das imagens. 
Fonte: <www.instagram.com/p/0lrf2usRlp/?taken-by=george_byrne> Acesso em: 01/2016. 

Pontos de convergências entre qualidades de composição do trabalho e seu 

processo mútuo de exposição reverberam na adoção de diretrizes de 

entendimento e de conduta fotográfica, movida por intenções e por uma possível 

necessidade síncrona de acompanhamento e interação pública, não apenas ligada 

ao seu decorrer no tempo, mas também no espaço. Como exemplo temos o 

projeto Geography of Poverty do fotógrafo americano Matt Black transposto em 2014 

para a plataforma Instagram. 

Interessado na documentação de situações de extrema pobreza, Black 

utiliza o recurso de mapeamento da ferramenta como uma espécie de 

geolocalizador de imagens de comunidades, em situações de pobreza. Essa 

dinâmica consiste na publicação de uma única postagem por dia (ver fig. 104) no 

perfil99 do fotógrafo, constituída pela foto eleita e editada (por exemplo, em preto 

e branco e contrastada ao estilo visual característico do fotógrafo e projeto), a 

geolocalização de sua realização mediante o próprio aplicativo (ver parte superior 

na fig. 104) e uma legenda com o nome do local e dados quantitativos e 

qualitativos acerca da situação da população. Além das fotografias das 

                                                        
99 <www.instagram.com/mattblack_blackmatt> Acesso em: 02/2016. 
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comunidades destacamos também a publicação de materiais como referências de 

constituição do projeto como, por exemplo, o mapa traçado por Black (ver fig. 

105). Os conteúdos publicados na plataforma alimentam de maneira concomitante 

um site100 do projeto que, pela regularidade diária das atualizações e das imagens, 

remete mais a um diário (blog) de documentação visual em próprio curso de 

construção. Esses projetos, vistos em rede, expõem uma vertente de obras 

fotográficas processuais. 

                              

   

Fig. 104 e 105 – À esquerda, uma das postagens de Black onde destacamos a informação da 
geolocalização; à direita, a publicação do mapa de deslocamentos percorridos por Black. Fontes: 
<instagram.com/p/oTf_CTjFp8/?taken-by=mattblack_blackmatt>; <instagram.com/p/7nvJBL 
DFpw/?taken-by=mattblack_blackmatt> Acessos em: 02/2016. 

A princípio concentrado no estado da Califórnia em 2015, Geography of 

Poverty 101 atualmente expande-se através do descortinamento dos temas pelo resto 

do país. Fato este revelado via convocação pública de acompanhamento, mediante 

exibição na plataforma da nova rota. Em relação às publicações inerentes a essa 

continuidade, cabe destacarmos uma preocupação processual, relativa à inclusão 

das imagens produzidas em situação de translados de Black entre as localidades. 

Como estas retratam momentos de deslocamentos, não apresentam 

necessariamente uma das características principais do projeto, que é a do 

mapeamento em campo. Para termos uma noção disto, vale conferir a sequência 

                                                        
100 <www.geographyofpoverty.com> Acesso em: 02/2016. 

101 O projeto lhe rendeu a nomeação de fotógrafo Instagram do ano (2014) pela revista americana Times. 
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de postagem (ver fig. 106, 107, 108) que retrata os dois dias de viagem de ônibus 

de Black, a caminho da localidade de Harrisburg, na qual as duas primeiras 

imagens publicadas não apresentam indicação de geolocalização.  

        

      

Fig. 106, 107 e 108 – Na parte superior, a primeira fotografia feita dentro do ônibus, sem 
geolocalização, em 20/02/16, apresenta uma legenda poética de apreensão do momento; na parte 
inferior, a segunda, ainda em translado, sem geolocalização, confere uma visão da janela do 
ônibus associada a uma possível história apreendida por Black dentro do veículo em 21/02/16; a 
terceira, 22/02/16com geolocalização, refere-se à imagem escolhida por Black para retratar os 
33.9% da população que vivem abaixo da pobreza em Harrisburg. Fontes: <instagram.com/ 
p/BB-oo21DFvs/?taken-by=mattblack_blackmatt>; <instagram.com/p/BCBEGWNjFj6/?take 
n-by=mattblack_blackmatt>; e  <instagram.com/p/BCDuQePjFgG/?taken-by=mattblack_blac 
kmatt> Acessos em: 02/2016. 

As imagens de Geography of Poverty, vistas pelo perfil no Instagram, condizem 

com uma ideia de aproximação fotográfica aos assuntos, na qual se convergem 

perspectivas de espacialidade concomitantes à visibilidade dessas imagens, por 

meio de sua circulação na plataforma online. Esse aspecto de mobilidade espacial 

nos fala acerca do processo de abordagem e de documentação fotográficos 

relativos à experiência em campo, associada a um ambiente público de projeção e 

reunião desses conteúdos. Nesse sentido, a validação dos eventos também confere 
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o ponto de vista de interpretação e apreensão conjunta dos arquivos e do seu 

curso junto à comunidade online. 

A mescla de perspectivas, relativas a movimentos concomitantes de 

aproximação e de acompanhamento, via uma interação combinada, apontam 

também para uma interessante vertente fotográfica de exposições em plataformas. 

Algumas ações de integração do trabalho ao próprio espaço podem ser vistas em 

perfis de fotógrafos no Instagram, que remetem a práticas de colagens e 

fotomontagens geralmente observadas em cadernos (sketchbooks) e álbuns 

(scrapbooks) (ver fig. 109).  

     

Fig. 109 – Processo de integração do trabalho ao próprio espaço que remetem o uso do perfil 
como galerias expositivas online. Exemplos de visualização de perfis no Instagram que trazem essa 
vertente. Fonte: captura de tela realizada por meio do celular pela autora. Acesso: 01/2016. 

Cabe acrescentar ainda os projetos de exposições dinâmicas, que trazem 

correspondências entre ambientes físicos e plataformas. Vejamos o caso da 

exibição102 fotográfica coletiva chamada An Impossible Distance de 2012, reeditada 

em 2015, que contou com a curadoria do americano David Horvitz de 24 imagens 

de 24 fotógrafos e artistas, como a americana Barbara Ess e Penelope Umbrico. O 

acesso à exposição na dimensão física só é feito mediante o envio de email para o 

curador. Neste, o interessado deve fornecer os dados pessoais de localização para 

                                                        
102 Outros trabalhos com propostas semelhantes são For a Brief Time Only at a Location Near You (2008) e 
Kiosk (2010). Para os respectivos, acessar: <asdfmakes.com/project/for-a-brief-time-only-at-a-location-
near-you> e <gallery.goldenparachutes.net/past/kiosk/> Acesso em: 01/2016. 
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que o curador encontre um laboratório mais próximo e condizente com a 

elaboração103 das cópias (de acordo com os formatos, dimensões e qualidades 

postos pelo projeto). As imagens, após prontas, podem então ser retiradas no 

laboratório indicado. 

Para a concepção do projeto, foi solicitada, para cada fotógrafo, uma 

imagem relacionada à ideia de contemplação direta ou indireta do “mar”. Esse 

motivo de reunião e partilhamento de qualidades visuais, entre as imagens em si, 

nos confere um retrato acerca de sua própria metáfora de visibilidade mediante a 

circulação e disposição em telas dos dispositivos, plataformas, computadores, 

dentre outros, nos quais paira uma percepção fotográfica de distâncias 

concomitante às sensações de aproximações. De antemão, o site do projeto 

garante uma prévia dos trabalhos dispostos em formato de prova de contato, fato 

este que corrobora com o estabelecimento de relações entre eles numa 

sequencialidade alusiva a disparos feitos dentro de um único “filme”. A existência 

da prova de contato digital reforça um aspecto interessante da proposta de ofertar 

também a visibilidade, em conjunto, dessas imagens em ambiente online (ver fig. 

110 e 111). 

      

Fig. 110 e 111 – À esquerda, visualização online dos trabalhos sob o formato de uma prova de 
contato; à direita, as cópias impressas que compõem a exposição. Fontes: <davidhorvitz.com/ 
wordpress/wp-content/uploads/2012/08/Untitled-1.pdf> e <davidhorvitz.com/wordpress/ 
?p=765> Acesso em: 12/2015. 

A possibilidade de serem vistas em telas, exposições, plataformas, ao 

                                                        
103 Para essa viabilidade, o curador faz de envio dos arquivos mediante uso de software de upload geralmente 
disponível nos sites das lojas e departamentos que realizam impressões fotográficas.  
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alcance das mãos por meio de impressos e/ou aparelhos eletrônicos pessoais, 

demonstra um processo de descentralização de um lugar específico para o acesso 

dessas imagens. A percepção da correlação desses pontos de vista representa um 

somatório de experiências de visibilidade, associado ao conteúdo das imagens, que 

desafia o estabelecimento de demarcações de território e sensações de distância. 

Aqui, o que está em jogo é a construção de uma perspectiva para as imagens 

fotográficas, que pede a inclusão do aspecto de suas coexistências e de 

deslocamentos nos ambientes. 

Pertinente a outro tipo de exposição fotográfica, mas coerente com o que 

viemos tratando até aqui, é Disappear With Me (2015), do fotógrafo Alec Soth (ver 

fig. 112). A proposta faz uso conceitual das limitações de existência de visibilidade 

temporal de fotografias no aplicativo online Snapchat104 no sentido de promover 

uma experiência de produção visual interativa. A dinâmica desse caso 

correspondia ao contato de três dias com o fotógrafo, via compartilhamento de 

imagens. Processo no qual 25 fotos originais seriam obtidas e ofertadas na 

plataforma por Soth (ou seja, elas eram o “corpo” da interação). Essas imagens, 

depois de visualizadas pelo expectador, eram excluídas automaticamente da 

plataforma e do servidor. A limitação de visibilidade e armazenamento de arquivos 

no Snapchat desafiava o fotógrafo a pensar a linguagem fotográfica como um 

fenômeno de produção de sentidos, de interação e de trocas de informações, a 

partir de condições de um ambiente que coloca em jogo um dos seus aspectos 

mais característicos enquanto arquivo: o poder de permanência. Cabe mencionar 

que houve uma preocupação de documentação do evento através de entrevistas 

com os participantes. Estas, realizadas pela galeria105 após as conversas visuais em 

Disappear With Me. 

                                                        
104 Permite aos usuários a realização mediante compartilhamento de fotos e vídeos cujo padrão envolve a 
visualização da imagem e a exclusão automática da imagem da plataforma. Disponibilizado como aplicativo 
em 2011, obteve auge de uso em 2015. Fonte: <support.snapchat.com/pt-BR/ca/snaps> Acesso em: 
10/2015. 

105  De acordo com a proposta do trabalho anunciada no site da galeria Walker Art Center: 
<shop.walkerart.org/products/disappear-with-me-by-alec-soth> Acesso em: 11/2015.  
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Fig. 112 – Imagem da chamada e da venda do projeto expositivo Disappear With Me no site da 
Walker Art Center. Fonte: <shop.walkerart.org/products/disappear-with-me-by-alec-soth> 
Acesso em: 11/2015.  

Outros trabalhos nessa linha reforçam o questionamento acerca das 

possíveis mudanças de perspectivas para a temporalidade e a espacialidade no 

fotográfico, trazidas a partir desses ambientes de exposição. Alguns desses 

projetos trabalham a questão do aspecto de efemeridade dos arquivos no Snapchat, 

para compor experimentos expositivos dedicados à utilização criativa da 

linguagem fotográfica, como é o caso de This is it/Now (2015), já outros, 

aproveitam o tema como via de investigação de fenômenos, inerentes à fragilidade 

das relações humanas, caso de Scenes from a Life, Ch. 3 (2015) do americano Steve 

Giovinco. Vejamos um pouco sobre cada um.  

Para This is it/now (2015) houve a convocação de seis fotógrafos e a criação 

de um perfil específico no Snapchat (ver fig. 113). A cada semana, um fotógrafo 

assumia a exposição no perfil 106 . A dinâmica de realização e exibição dos 

conteúdos seguia o padrão do aplicativo, assim, por exemplo, a quantidade de 

fotos produzidas e publicadas ao longo do dia era ordenada no aplicativo 

formando uma narrativa sequencial107, semelhante a um filme que se mantinha 

disponível para visualizações na plataforma por apenas 24 horas. Com o formato 

de um diário, mas com duração de uma conversa, This is it/now trouxe a público 

                                                        
106 Para mais informações acerca do projeto acessar: <thisisitnow.info>. 
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uma ideia de desafio de produção de relações visuais entre diferentes assuntos e 

eventos ligados ao cotidiano, regidos sob pressão regressiva do tempo.  

É relevante não deixar passar despercebida a reação dos curadores, 

fotógrafos e público diante do fato da efemeridade dos arquivos na plataforma. 

Em This is it/now, por exemplo, durante a realização e publicação dos conteúdos, o 

fotógrafo responsável pelo perfil podia optar no aplicativo por armazená-los numa 

pasta interna do seu celular. Além dessa possibilidade, houve também uma 

preocupação por parte dos curadores, do público e dos próprios fotógrafos em 

realizar capturas de tela (Screenshots) da aparição na plataforma. Tanto o fizeram, 

como divulgaram essas capturas e arquivos gerados em outros ambientes públicos 

como blogs, redes sociais e sites (ver fig. 114). Interessante aqui é que o ato de 

desaparecimento dessas imagens provoca um processo seletivo coletivo em curso 

de reaparição dos conteúdos. 

          

Fig. 113 e 114 – À esquerda, convocatória This is it/now para seguidores da exposição em que há 
os respectivos fotógrafos e suas datas; à direita, exemplos de Screenshots (capturas de tela) gerados 
pelos próprios fotógrafos Nico Krijno e Roxana Azar durante suas exibições no aplicativo, 
imagens possivelmente capturadas de forma concomitante também pelos seguidores e curadores. 
Fontes: <thisisitnow.info> e <thecreatorsproject.vice.com/blog/6-photographers-take-to-
snapchat-for-a-new-kind-of-exhibition> Acessos em: 09/2015. 

No trabalho Scenes from a Life, Ch. 3 (2015), Steve Giovinco utiliza o 

Snapchat como um ambiente propício para a criação de uma narrativa visual em 

ambiente de hospital, relativa aos momentos em curso durante o declínio da saúde 

de seu pai. Situação na qual o estabelecimento e existência de laços presenciais 

                                                                                                                                                               
107 Dentro desse intervalo de 24horas, os arquivos compilados sob a forma de um único filme podiam ser 
visualizados mais de uma vez pelo espectador. A opção de rever implicava numa visão desses arquivos 
num contexto de fluxo, isto é, agrupados em ordem relativa a sua publicação. 
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estavam subjulgados pela perspectiva de sua iminente despedida, de seu 

desaparecimento. Para o projeto, Giovinco criou um perfil no aplicativo online e 

estabeleceu um período para chamada e acompanhamento dos seguidores108. A 

dinâmica expositiva dos arquivos produzidos na plataforma era semelhante à de 

This is it/now, isto é, com a permanência de visibilidade de 24 horas, mas, no caso 

de Giovinco, uma das diretrizes do seu projeto estabelecia a postagem de apenas 

uma fotografia por dia. Fato este que concentrava o conteúdo diário e forma de 

visualização no perfil a essa única imagem. Acerca do ambiente presencial de 

realização das imagens, a câmera do celular oferecia uma experiência de terceira 

perspectiva (somada à dele e à do pai) para a situação que, extensiva ao ambiente 

da plataforma, era multiplicada pelos vários pontos de observação relativos à 

interação com os seguidores.  

Para a reflexão acerca da estabilidade dos arquivos, Giovinco usa como 

parâmetro a associação da fisicalidade de uma imagem impressa e uma disposta 

sob uma tela. Aqui a preocupação diz respeito às mudanças de fisicalidade e logo 

de experiências com as imagens. 

Uma informação peculiar fornecida por Giovinco, na proposta de Scenes 

from a Life, Ch. 3, nos chama a atenção: após o término da ação online, as imagens 

geradas pela experiência seriam publicadas em seu site. O que indicia que o 

fotógrafo armazenou esses conteúdos. Visto isto, se pensarmos que cada imagem 

realizada em ato no aplicativo era salva no celular de Giovinco e que este, como 

expectador, ao visualizá-las pelo próprio aplicativo (dentro das 24h), realizava 

capturas de telas, e ainda que os respectivos seguidores possivelmente efetuaram 

esta mesma ação, temos ai um contexto de ebulição e perpetuação de um mesmo 

arquivo extremamente profícuo.  

Deve-se atentar que a questão com a linguagem, nesses casos, não diz 

respeito especificamente ao fato de permanência dos arquivos enquanto 

existentes, mas do aspecto de duração de uma dada composição (por exemplo, a 

narrativa) de interação de visibilidade. Uma preocupação em nível de manutenção, 

                                                        
108 O período de realização-exposição das imagens e, portanto, de acompanhamento dos seguidores era de 
1 a 30 de novembro de 2015. Mais informações, acessar: <stevegiovinco.com/dad> Acesso em: 12/2015. 
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isto é, de consistência de relações de aparição e de acesso a esses arquivos, diante 

de um limiar possível de interrupção.  

Cabe, neste momento, adentrarmos em algumas questões acerca da 

estruturação de ambientes que permitem uma abordagem contemporânea para os 

arquivos fotográficos. Para termos uma ideia, podemos observar a vertente 

criativa atual de projeção de fotolivros109. Um exemplo interessante diz respeito a 

New Documentary (2014) do fotógrafo japonês Takashi Homma, que deriva do 

projeto110 homônimo anterior de exibição pública111 de arquivos e materiais de 

criação publicados e privados ao longo da carreira. O projeto do livro contempla 

fotografias de diferentes momentos, estilos e temáticas (ver fig. 115) de Homma, 

mas também traz interessantes registros feitos durante as exposições de New 

Documentary que, por sua vez, reiteram as relações entre os arquivos em um novo 

contexto de cortes e seleções (ver fig. 116). Dessa maneira, a experiência de 

visibilidade e de convivência do fotógrafo é trazida pela ideia prospectiva de 

composição dos conteúdos e mostra-se como uma via criativa de questionamento 

acerca do potencial do documento fotográfico. Nesse caso, o livro reflete um 

ambiente de integração de pontos de vista dos seus arquivos, isto é, sugere uma 

tentativa de estabelecimento de “retratos” mais amplos e atuais do estado de 

relações entre seus trabalhos fotográficos. Esse fluxo metalinguístico de produção 

desafia a pensar a própria ideia de permanência da estrutura de composição trazida 

no livro, fato este plausível, uma vez que seu interesse pela inserção do ângulo do 

tempo presente, implica na inclusão de novos contextos e, logo, de fluxos de 

seleções, cortes, articulações e reedições da publicação.  

                                                        
109  Prática esta em ascendência recursiva no cenário atual tanto para introdução de fotógrafos 
indenpendentes e iniciantes, como também, para profissionais e atuantes na área a longa data. Cabe 
ressaltar que a criação de livros de trabalhos fotográficos trata-se de uma prática tradicional e própria de 
validação do campo. Nos últimos anos, tem-se percebido a presença e envolvimento do fotógrafo a nível 
autoral do projeto gráfico de organização da estrutura. Mais reflexões acerca de suas aparições e 
decorrências ver os trabalhos de pesquisas de Horário Fernandez como Fotolivros Latino-Americanos (2011). 

110 Página do projeto - <www.operacity.jp/ag/exh129/e/introduction.html> 

111 Como, por exemplo, a realizada em 2011 no Museu da Arte Contemporanea em Kanazawa. Fonte: 
<www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=78&d=56&lng=e&sn[]=day_from&st[]=4&sc[]=2011,99,99,99,99
&sn[]=day_to&st[]=5&sc[]=2011,&gid=81> Acesso em: 11/2015. 
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Fig. 115 e 116 – À esquerda, a foto encontrada da garota pertecente a série Tokyo and My Daughter 
ao lado dos indícios da caçada dos cervos entre as várias fotos agrupadas da série De Trails; à 
direita, a composição entre arquivos da série M e os registros feitos em própria situação 
expositiva de M. A diagramação confere detalhes de movimentos de aproximação, afastamento, 
recortes e composições entre diferentes arquivos. Fonte: <www.photobookstore.co.uk/photo 
book-new-documentary-_super-labo%5E.html#.Vv3MeGMYJ-w> Acesso: 11/2015. 

Aqui, não cabe no momento uma ênfase de valor aos aspectos técnicos das 

plataformas e suportes físicos em si, mas aos comportamentos de lógicas 

fotográficas, que participam de suas estruturas e os compõem. Os usos desses 

espaços, numa certa medida, nos fornecem brechas, uma vez que trazem situações 

que questionam noções valorativas tradicionais fotográficas como a experiência e 

a permanência, e, por sua vez, revelam outros pontos de vista para o campo.  

Um primeiro ponto acerca dos possíveis padrões de comportamentos de 

articulação e circulação de imagens, observados em diferentes ambientes, cada 

qual com sua estrutura e consistência, é relativo a uma organização em nível de 

projetos, pautado no cruzamento de funções e atividades dos arquivos. O que 

confere a esses ambientes características de criação, de convivência, de 

manutenção, de registro, de continuidade.  

Nas plataformas digitais, por exemplo, estão heranças de estruturas de 

armazenamento semelhantes a dos ambientes analógicos dos álbuns, coleções, 

cadernos, catálogos e livros. Nesse sentido, vale verificarmos algumas variações de 

visibilidade dos arquivos em ambientes como computadores, programas e 

dispositivos (como smathphones), cuja presença cotidiana é trazida pelos próprios 

fotógrafos. 

A começar pela visão das imagens armazenadas no Iphone do fotógrafo 

americano, membro da Magnum e da National Geography, David Alan Harvey, 
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publicadas em 2015 em seu Instagram (ver fig. 117). O contexto de disposição das 

imagens, vistas em cadeia no álbum do seu dispositivo, gera um sentimento de 

consistência da própria experiência de realização dos arquivos:  

Sem meus disparos pelo iPhone eu nunca seria capaz de lembrar a 
vida em sequência. Quando as coisas aconteceram não é o 
importante para mim. Ainda é esclarecedor ver a sequência em 
tempo real. Eu vejo tudo como uma grande foto, como aqui112. 

 

Fig. 117 – Captura de tela feita pelo fotógrafo David Alan Harvey do seu do álbum de imagens 
no dispositivo Iphone, uma visibilidade de experiência trazida pelos arquivos agrupados. Fonte: 
<www.instagram.com/p/xA4-X7A1Zd/?taken-by=davidalanharvey> Acesso: 12/2015.  

Outro exemplo, nesse sentido, diz respeito ao ambiente das folhas de 

contato digitais, cuja realização se dá geralmente por meio do uso de softwares de 

edição e importação de imagens como Adobe Lightroom e Adobe Photoshop, e/ou 

também por programas ordenadores auxiliares como os destinados a grandes 

quantidades de arquivos como o Microsoft Expression Media, no qual o exame do 

material fotográfico é geralmente realizado na própria tela do computador. Esse 

formato, em conjunto sequencial, expressa a função de exercício valorativo de 

referência estética e/ou conceitual na fotografia de seleção e teste das imagens. Jogo 

                                                        
112 “Without my iPhone shots I would never be able to remember life in sequence. When things happened is 
never important to me. Still it's enlightening to see real time sequence. I do view everything as one big 

picture as here”. 
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que fica claro, por exemplo, no material de 2006 do fotógrafo sul-africano 

Mikhael Subotzky (in LUBBEN, 2012, p. 493) (ver fig. 118):  

a imagem escolhida (número 3 – marcada em lilás) é a que me 
pareceu mais bem-sucedida tanto na descrição da situação 
quanto por reunir muitos elementos de interesse. Examinando as 
demais chapas, tenho a impressão de que representam detalhes 
daquela imagem mais abrangente.  

  

Fig. 118 – Folha de contato digital do fotógrafo Mikhael Subotzky com nomes dos arquivos 
categorizados por cores (vermelho, lilás, verde e branco) visualizadas no ordenador Expression 
Media, mas inicialmente importadas pelo Adobe Lightroom. Fonte: Magnum Contatos, 2012.  

A visibilidade dos arquivos em contextos de softwares de edição e 

importação de imagens (sob a forma de folhas de contatos digitais) também é 

trazida pela fotógrafa inglesa Natalie Dybisz (Miss Aniela) durante apresentação do 

trabalho de moda Migration Season (2012) (ver fig. 119), feito para a revista 

Vogue 113  e a exposição Moda Surreal 114 . No caso, o manejo de articulação e 

preparação de uma única imagem para a impressão se dá num contexto de 

seleções dentro de uma quantidade considerável de seus disparos. 

                                                        
113  Para apreciação do resultado publicado ver: <www.vogue.it/photovogue/Portfolio/c798339c-6ba2-
4de2-a1a9-fe0ca7652092/Image> Acesso em: 11/2015. 

114 Realizada em 2012 pela Vogue Italia em Milão e pela Saatchi Gallery, em Londres.  
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Fig. 119 – O processo de edição e seleção de imagens inerente a um contexto de arquivos digitais 
feito pela fotógrafa. Fonte: <www.youtube.com/watch?v=h-bY-IBP_fo>  Acesso em: 02/2015. 

A notória convivência cotidiana com uma quantidade elevada de arquivos 

leva a uma necessidade de ambientes de catalogação, de busca e de mapeamento 

de imagens nos ambientes analógicos e digitais. O interessante é que, 

publicamente, os procedimentos de ordenação parecem cada vez mais norteados 

por qualidades visuais correspondentes a formatos, estilos e temáticas dos 

arquivos em processo. 

Para termos uma breve ideia da existência cotidiana e corrente de uma 

ordenação de imagens norteada por aspectos de qualidades visuais, simulamos 

duas situações em ambientes populares de busca por fotografias nas plataformas 

Flickr e Google Images. No primeiro, empregamos a palavra-chave (tag) “Bird” e 

definimos cores desejadas como azul e amarelo, o resultado é uma reunião 

ordenada de fotografias dentro dessas diretrizes (ver fig. 120) em tempo real. No 

buscador por imagens do Google, fizemos um upload de uma fotografia feita por 

nós para acionar a busca, no resultado a disposição das imagens apresentadas 

seguiam critérios de semelhança, vernaculidade e convergência de características 

visuais (ver fig. 121).   
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Fig. 120 e 121 – À esquerda, captura de tela dos ambientes de ferramentas de buscas de imagens 
que utilizam variáveis de localização e de relação entre imagens por uso de temáticas (palavras-
chave, no exemplo acima, “Bird”) e qualidades visuais partilhadas como cor, forma, estilo, 
textura, composição. Fontes: <flickr.com/search> e <images.google.com> Acessos: 11/2015. 

Ressaltamos que, diante dessa percepção, não cabe uma imediata 

interpretação técnica como um fenômeno instituído isoladamente por 

mecanismos. Entendemos que os meios tecnológicos refletem essa necessidade e, 

por sua vez, compõem o cenário de iteração dos gestos (um processo que 

alimenta o outro), mas se faz fundamental acrescer também a sua verificação 

enquanto um reflexo do comportamento de relação entre imagens, instituído 

também entre práticas e ações no âmbito de edições, escolhas e articulações de 

fotógrafos, editores e diretrizes de projetos. Para termos uma noção da 

intensidade da presença desse aspecto, vejamos cenários de circulação de imagens 

que nos desafiam à investigação de padrões, isto é, mais sucetíveis a modificações 

e alterações de conteúdos, como as plataformas online de compartilhamento de 

imagens. Vejamos algumas considerações percebidas entre condutas de 

alimentação e manutenção nesses contextos. 

Em perfis no Instagram 115 , por exemplo, as fotografias lado a lado 

costumam, curiosamente, apresentar discrepâncias de sequência de datas, de 

localizações e de assuntos relativos as suas realizações. Como, por exemplo, 

ocorre no perfil do fotógrafo inglês Martin Parr que, numa mesma fileira publica 

uma sequência de imagens feitas por ele em 2015, 1994 e 2002 (ver fig. 122).  

                                                        
115 A verificação do aspecto nesse ambiente devido a incidência atual sua cresente utilização fotografica, 
mas a pratica pode-se verificado tbm em plataformas que trazem o fenômeno de formação de álbuns como 
Flickr, Pinterest, etc. 
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Fig. 122 – Para nossa verificação do fenômeno, temos na parte superior do perfil de Parr, da 
esquerda para direita, as fotografias: Kentucky Derby, feita nos Estados Unidos em 2015; do seu 
livro From “A to B”, feita na Inglaterra em 1994; e Santana Grotto feita na Inglaterra em 2002. 
Fonte: captura de tela realizada por meio do celular pela autora. Acesso em 02/2016. 

A observação, somente por esse aspecto local de publicação, nos faz inferir 

uma conduta de alimentação de conteúdos feita de modo supostamente aleatório, 

mas se considerarmos a recursividade desse mesmo gesto em perfis como o de 

Paar, começamos a perceber, nessa visão do ambiente, do contexto recursivo de 

ações de publicação, tentativas ainda sutis de elos e de coerência de sentido, entre 

arquivos de diferentes trabalhos, que se cruzam em temáticas e estilos mais 

abrangentes.  

No perfil do Instagram da fotógrafa americana Stacy Kranitz há um fluxo de 

imagens variadas que compreendem trabalhos anteriores, em curso e registros de 

suas vivências cotidianas. Esses conteúdos de diferentes momentos e contextos, 

vistos da maneira contemporânea com que são trazidos ao longo da página, 

refletem um fluxo recursivo de estilos, de composição e de temas. Isto é, 

apresentam índices de princípios direcionadores do projeto fotográfico. A 

repetição desses aspectos, curiosamente, agrega uma certa proximidade 

principalmente de arquivos que não estão lado a lado mas dentro de um breve 

intervalo de publicação no aplicativo, como, por exemplo, os retratos reiterantes, 

no perfil de Kranitz, de adolescentes em primeiro plano (ver fig. 123). Estes, por 
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sua vez, remetem a uma abordagem participativa e aos temas mais amplos de 

interesse da fotógrafa como a puberdade, a juventude e a violência que perpassam 

seus trabalhos anteriores116. 

 

Fig. 123 – Algumas das postagens de Kranitz no Instagram que apresentam a recorrência de suas 
temáticas e estilos. Fonte: captura de tela realizada por meio do celular pela autora. Acesso em: 
12/2015. 

Há, nesses ambientes, tentativas de estabelecimento de coerência em nível 

de projeto em curso. Outro aspecto que reforça essa intuição diz respeito à 

presença do emprego de palavras-chave, rótulos, etiquetas (tags) em plataformas 

online. Vertente que se mostra como uma tentativa de classificação e integração 

entre imagens e ambientes. Para discutirmos essa questão, destacamos o fotógrafo 

inglês Steele-Perkins que faz uso recorrente dessa prática em suas publicações no 

perfil do Instagram no sentido de mapear e compor álbuns paralelos, específicos de 

imagens relacionadas (ver fig. 124). Outro modo geralmente utilizado é de 

estabelecimento de palavras-chave mais abrangentes, como espécies de 

classificações das imagens dentro dos temas de interesse mais amplos, conforme 

ocorre no perfil do repórter jamaicano Ruddy Roye em seu emprego corriqueiro 

de termos como #subwayrunnings, #streetphotography e #blackportraiture (ver fig. 125), 

                                                        
116 Questões como a puberdade e materiais fotográficos como, por exemplo, expressos em seu livro From 
the Study on Post-Pubescent Manhood (2013). 
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todos presentes em seu percurso117 fotográfico de documentação da comunidade 

africana na América.  

      

Fig. 124 e 125 – À esquerda, o álbum composto mediante uso da palavra-chave 
#haydn2032_derphilosoph, criada por Perkins, para localizar fotografias de mesma temática, 
feitas durante suas viagens no Japão; à direita, em cor azul, as palavras-chave mais utilizadas por 
Roye como diretrizes de caracterização do seu estilo e preocupação mediante uso da linguagem. 
Fontes: captura de tela realizada por meio do celular pela autora; <instagram.com/p/31AAS 
_w8DY/?taken-by=ruddyroye> Acessos em: 12/2015. 

O emprego de palavras-chave nesses ambientes revela, a princípio, uma 

busca por maturação e uma necessidade de construções de classificações, como 

um possível caminho de reencontro e estabelecimento de projetos com essas 

imagens. Portanto, a relação do recurso de publicação e das etiquetas nesses 

ambientes revela uma preocupação de estabelecimento de elos de referência diante 

do próprio fazer, como também, de contextualização dos conteúdos em meio a 

comunidade social.  

Devemos atentar ao fato de que cada emprego de rótulo (tag) a uma 

fotografia gera um efeito de multiplicação desta mesma imagem, uma vez que esta 

passa a coexistir e a responder a buscas em diferentes ambientes online. Uma 

interessante pesquisa no sentido de mapeamento cartográfico de circulação e 

coexistências de fotografias (ver fig. 126) de um mesmo evento em plataformas, 

                                                        
117  Reafirmadas como categorias em seu site <ruddyroye.tumblr.com/tagged/blackportraiture> e 
manifestas em projetos pessoais como My American Sojourn – a Southern Journey em <ruddyroye.com/ 
galleries/my-american-sojourn--a-southern-journey/>. 
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mediante uso de tags pode ser conferida no projeto The Exceptional & The Everyday 

(2014)118, coordenado pelo pesquisador Lev Manovich. 

 

Fig. 126 – O panorama das fotografias múltiplas mediante aplicação das tags durante a medição 
das publicações dos eventos em Kiev apresentados em The Exceptional & The Everyday (2014). 
Fonte: <www.the-everyday.net/p/the-extraordinary-and-everyday.html> Acesso em: 02/2015. 

Essa visibilidade, em nível de compartilhamento de imagens, nos leva a 

própria existência e manutenção de contextos midiáticos de produção e circulação 

de fotografias a cunho internacional, a saber, por exemplo, os mantidos pela 

imprensa como Proof119 e Your Shot120 da National Geographic; os concursos em meio 

a exposições online, como as promovidas pela revista de artes Select no Flickr121; 

jornais impressos e digitais de fotos documentais e artísticas como a Burn 

                                                        
118  Através de ferramenta de medição de dados disponibilizada pelo Instagram catalogaram fotografias 
realizadas e publicadas pela população na plataforma durante os acontecimentos em Kiev da revolução 
ucraniana de 2014. Para mais informações acessar: <www.the-everyday.net> Acesso em: 12/2014. 

119 Blog que remete à cultura dos bastidores e das histórias por detrás das capturas fotográficas. <proof.  
nationalgeographic.com/2013/09/15/welcome-to-proof/> Acesso em: 11/2015. 

120  Essencialmente dedicado ao conteúdo circulante na plataforma Instagram, <yourshot.nationalgeog 
raphic.com> Acesso em: 06/2015. 

121  Como exemplo ver o promovido pela tag #acidadevistadecima <www.flickr.com/photos/revista 
select/albums/72157649210119604> Acesso em: 07/2015. 
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Magazine122; jornais online com viés de ações sociais como o 24 hour Project123; dentre 

outros. Isso sem considerar o abastecimento de blogs, sites coletivos e pessoais e as 

próprias plataformas de busca por imagens, que vimos anteriormente com as 

simulações de buscas, como o Flickr e o Google. 

Diversidade, quantidade e repetição são algumas das características nesses 

ambientes que, em alguns casos, perpassam funções iniciais apenas de divulgação 

e de armazenamento. Devemos atentar para o fato de que se mostram cada vez 

mais como oficinas criativas, com perspectiva de composição diária e processual. 

Pensamento este extensivo não apenas à alimentação de conteúdos em curso em 

ambientes digitais, mas pertinente também às estruturas de projetos de exposições 

midiáticas124 e dos fotolivros125, cujas narrativas, materialidades e estéticas estão 

cada vez mais aproximadas aos diários, álbuns de colagens e cadernos.  

O tom de naturalidade, de diálogo, de convívio cultivado nesses ambientes 

confere a multiplicação de comportamentos e práticas de: a) por parte do 

realizador, de compartilhamento de processos de ideias, de registros de contextos de 

práticas em campo, de arquivos trabalhados em diferentes versões e momentos; b) 

por parte da comunidade, de possibilidade de acompanhamento e envolvimento, de 

acesso aos contextos de articulação e momentos de projetos, aspecto este que 

tanto vimos no decorrer desses dois capítulos. Esse cenário alimenta 

exponencialmente uma proximidade pública aos momentos de criação e torna 

cada vez mais coerente e permissivo a existência, num mesmo espaço, de uma 

diversidade de arquivos fotográficos, como propostas processuais, extensivos à 

produção. Situação esta que se agrava principalmente ao que cabe a manutenção 

das plataformas de compartilhamento. 

                                                        
122 Instagram diário e coletivo de vários fotógrafos. Ver: <www.burnmagazine.org/category/burn-diary/> e 
<www.instagram.com/burndiary/> Acesso em: 01/2016. 

123 As imagens são identificadas pela tag #24HourProject. Projeto de cunho colaborativo e documental acerca 
de eventos humanitários e sociais que ocorrem em diferentes contextos internacionais <www.24hour 
project.org> Acesso em: 12/2015. 

124 Como, por exemplo, o projeto da revista Times que vimos no item 2.1 neste capítulo. 

125  Ver, por exemplo, a variedade de articulação de criação de fotolivros espanhóis expressas e 
reconhecidas internacionalmente pelos Cuadernos Fotográficos de la Kursala. Fonte: 
<www.uca.es/extension/creacion/ 
catalogo-exposiciones> Acesso em: 11/2015. 
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Para incluirmos questões nesse sentido, percorramos alguns casos como o 

do fotógrafo Alec Soth e a variabilidade de circulação de conteúdos dispostos no 

Snapchat, a começar pela situação de realização de uma série de fotografias, durante 

seus deslocamentos nos Estados Unidos (ver fig. 127). A temática dos cenários e a 

abordagem fotográfica durante viagens, são vertentes de Soth que perpassam seus 

trabalhos anteriores em livros 126  mas, nesse caso, são reiteradas mediante um 

ambiente de convívio, no qual a realização não está dissociada da exposição 

(Snapchat). 

       

Fig. 127 – Sequência de imagens apresentas por Soth em seu perfil do Snapchat. Fonte: Capturas 
de tela da autora em ocasião de uso do Snapchat. Acesso: 02/2015. 

 Noutra sequência de fotografias no Snapchat, Soth apresenta o contexto dos 

arquivos do seu trabalho Sleeping by the Mississippi (2004). As imagens conferem um 

interesse de divulgação das provas impressas, dos negativos e, principalmente, das 

cópias de imagens (ver fig. 128), anteriormente não selecionadas para a 

composição do livro (ver fig. 129). 

                                                        
126 Pode ser verificado, por exemplo, na publicação que reúne alguns de seus trabalhos como From Here to 
There: Alec Soth's America (2010). 



Capítulo 2: Tendências contemporâneas de complexidade 
os movimentos de produção e de circulação fotográficos 

131 

 

       

Fig. 128 – Sequência de imagens publicadas por Alec Soth no Snapchat acerca de seus arquivos do 
trabalho Sleeping by the Mississippi feitos desde 1999. Fonte: Capturas de tela da autora em ocasião 
de uso do Snapchat. Acesso: 10/2015. 

     

Fig. 129 – Dentre os arquivos exibidos por Soth estão as cópias das fotos escolhidas por ele em 
2004 para composição do livro Sleeping by the Mississippi, como Patrick, Palm Sunday (2002) e Mother 
and Daughter (2002). Fonte: <alecsoth.com/photography/?page_id=14> Acesso em: 10/2015. 

O fenômeno das recursivas postagens de conteúdos fotográficos acarretam 

numa frequência pública de acesso à versatilidade de ações e percursos nesse 

campo da imagem. O que pode ser observado, por exemplo, em situações de 

publicação no Instagram como as do fotógrafo David Alan Harvey, no período de 

reedição do seu livro Tell it like it is, este de 1967. Nesse caso, as postagens 

cotidianas, no perfil de Harvey, relativas às revisitações de arquivos, de cópias e de 

testes de impressão (ver fig. 130) promoviam reflexões, expectativas e 

acompanhamento acerca dos andamentos do projeto, por parte do fotógrafo e da 

comunidade. 
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Fig. 130 – Algumas das imagens publicadas no perfil do Instagram de Harvey nas quais discorre 
sobre testes de impressões; realiza a publicação de imagens revisitadas de arquivos, exibe 
conjuntos de folhas de contato. Fonte: <www.instagram.com/davidalanharvey/> Acesso em: 
01/2016. 

Para termos uma noção das manifestações e variações dessa tendência, 

podemos verificar também outros tipos de registros veiculados no Instagram que 

conferem uma familiaridade aos contextos de trabalho fotográfico. Por exemplo, a 

imagem do português João Pina de sua mesa de trabalho, durante a revisitação e 

edição de arquivos no computador, cuja legenda, acompanhada de palavras-chave 

(tags), confere a seguinte notação: “Reedição de 30.000 imagens de #gangland para 

tentar descobrir o que deixei passar. #brazil #riodejaneiro #latinamerica #violence127” 

(ver fig. X). Outro caso diz respeito à postagem, do fotógrafo americano, Drew 

Nikonowicz, de sua tela de trabalho do computador (ver fig. 131), durante a 

edição do trabalho This world and others like it (2015) para a exposição Aperture 

Portfolio Prize (2015). Os dois exemplos nos permitem verificar a recorrência da 

visão das telas no fazer fotográfico. 

    

Fig. 131 – À esquerda, imagem de Pina durante processo de revisitação, edição e ordenação das 
imagens em telas; à direita, uma visão da tela de edição das imagens trazidas por Drew 
Nikonowicz. Fontes: <www.instagram.com/ joaopinaphoto> Acesso em: 02/2016. 

                                                        
127  “Re-editing 30.000 pictures from #gangland to try to figure what am I still missing. #brazil 
#riodejaneiro #latinamerica #violence”. 

https://www.instagram.com/explore/tags/gangland/
https://www.instagram.com/explore/tags/brazil/
https://www.instagram.com/explore/tags/riodejaneiro/
https://www.instagram.com/explore/tags/latinamerica/
https://www.instagram.com/explore/tags/violence/
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Outro ponto interessante a ser observado é o caráter expositivo da geração 

de diferentes tipos de arquivos e materialidades dentro de um mesmo projeto 

fotográfico. No Instagram de Pina, por exemplo, o fotógrafo compartilha imagens 

digitais de uma nova série fotográfica com o tema dos chapéus (ver fig. 132). A 

sequência de postagem desses disparos é encerrada no perfil com uma imagem de 

um mural com as versões “finais” do projeto relativas a polaroids (ver fi. 133), estas 

feitas e selecionadas em seu estúdio em ação concomitante aos registros 

veiculados no Instagram. Devemos observar aqui também o fato de ser uma 

veiculação de imagens do contexto de criação, publicadas de forma 

contemporânea às próprias produções de projeto em curso. 

    

Fig. 132 e 133 – À esquerda, a publicação de uma das imagens da série em seu perfil; à direita, o 
mural com fotos polaroids feitas em um dia de trabalho supostamente para composição de novo 
projeto. Fonte: <www.instagram.com/ joaopinaphoto> Acesso em: 02/2016. 

Em síntese temos, até aqui, que o estabelecimento e a manutenção de 

ambientes revelam uma necessidade de criação de espaços que possam abrigar e 

circular diferentes arquivos e momentos, geralmente não contemplados em 

situações expositivas e versões finais de obras.  

A recursividade desses conteúdos nos permite inferir sobre esses ambientes 

como vias de registro público dos exercícios de construção e das tentativas de 

estabelecimento de mapas lógicos relativos a projetos. Nesse sentido, os 

ambientes reiteram questões de mobilidade fotográficas que não devem passar 

despercebidas. 

 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a terra turva e caótica, uma taipa rosada parecia  

não abrigar a luz da lua, mas sim difundir luz íntima.  

Não haverá melhor maneira de dar nome à  

ternura do que aquele rosado.  

Fiquei olhando aquela singeleza.  

Pensei, seguramente em voz alta: Nada mudou em trinta anos...  

Imaginei essa data: época recente noutros países,  

mas já remota neste lado tão cambiante do mundo.  

Um pássaro talvez cantasse e senti por ele um carinho pequenino,  

do tamanho dele;  

mas o mais provável é que naquele já vertiginoso silêncio  

não houvesse ruído algum a não ser o dos grilos,  

tão intemporal quanto o outro.  

Este pensamento fácil ‘Estou em 1800 e tantos’  

deixou de ser umas quantas palavras aproximativas  

para se aprofundar na realidade.  

Eu me senti morto, me senti percebedor abstrato do mundo;  

indefinido temor imbuído de ciência  

que é a melhor clareza da metafísica.  

Não acreditei, não, ter subido as águas do Tempo;  

antes, me supus possuidor do sentido reticente ou ausente  

da inconcebível palavra eternidade.  

Só mais tarde consegui definir aquela imaginação.  

 

Jorge Luis Borges, nova refutação do tempo. 



 



 

3. 

A crise da vigência dos sistemas normativos  

 

A manifestação de aspectos de diversidade e mobilidade vistas aqui pelas 

tendências de validação, formação, produção e circulação reforçam um cenário de 

efervescência dialógica e de experimentações do qual parecem despontar novos 

regimes de autonomia ligados a aspectos de complexidade do campo. 

Na dimensão das discussões, essa percepção é verificada sob a forma de 

um aparente status atual de dissonância entre o que se entende e o que está acontecendo 

como se pode ver nos temas que se seguem nos debates recentes expressos em 

situações como, por exemplo, “O que é a fotografia?128”, “E agora, fotografia?129”, “O 

que é uma fotografia hoje?130”. Ocorrências, portanto, de colocação de reticências e de 

dúvidas reincidentes sobre o que considerar entre limites e especificidades. Nesse 

sentido, partimos da intuição de que entendimentos que antes eram implícitos e 

extensivos a todo o contexto do fotográfico, passam no contemporâneo por 

constantes mudanças e indefinições.  

O que parece surgir como um panorama de instabilidades entre a 

colocação de crenças e de dúvidas revela-se como uma ocasião de abertura para a 

percepção de um curso de transformações no fotográfico alusivas aos regimes de 

normas. Alinhados com a noção trazida por Edgar Morin (2011) acerca dos 

determinismos culturais, podemos entender aqui os sistemas normativos como 

aqueles responsáveis pelas expressões de manutenção e de reprodução relativas à 

ordem, às crenças e às condutas. Em transposição para o nosso trabalho, essa 

ideia aloca-se especificamente na notação do enfraquecimento da emissão dos 

juízes de referência centralizados no dispositivo, no produto (foto) e na veiculação 

fotográfica.  

                                                        
128 Conforme vimos no capítulo 1, diz respeito a exposição realizada no Centro Pompidou em 2015. 
<www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKb5Gyz/rdyzE8M> Acesso em: 06/2015. 

129 Tema do evento em 2015, no SESC São Paulo, para discussão fotográfica que trouxe, dentre outros 
convidados, o pensador Philipe Dubois. Fonte: <www.sescsp.org.br/programacao/27571_CLIC+CLUBE 
+E+AGORA+FOTOGRAFIA> Acesso em: 06/2015. 

130  Tema do III Seminário Revista Studium (2015) promovido pela UNICAMP – São Paulo. Fonte: 
<www.studium.iar.unicamp.br/oque/> Acesso em: 07/2015. 
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Nesse sentido, a aproximação a possíveis crises pede, antes de tudo, que 

consideremos algumas heranças 131  de entendimento do campo geralmente 

atribuídas, em cenário comercial e industrial, à prática analógica. 

Para lidar com essas notações torna-se imprescindível somar e considerar 

os diálogos com a literatura reflexiva fotográfica, mas, ao mesmo tempo, sem nos 

atermos ao distanciamento das questões reveladas pelas tendências132. Advertimos, 

portanto, que a convocação dos conceitos133 fotográficos é guiada pelas próprias 

questões trazidas pela recursividade desses fenômenos sob perspectiva 

contemporânea.  

 

3.1 A simplificação da lógica fotográfica – o dispositivo e o produto 

Um dos primeiros pontos que gostaríamos de debater, refere-se à 

percepção de que a democratização do conhecimento fotográfico analógico a 

cunho popular se deu ao longo do tempo mediante uma divisão de especialidades 

de base técnica ligadas ao setor dos dispositivos e dos processos veiculação (por 

exemplo, produção das cópias, das folhas de contato, das ampliações). Nesse 

sentido, não nos atemos aqui a apresentá-la como uma justificativa ou ponto 

conclusivo, mas como uma via de observação de algumas características que 

atualmente ressoam acerca do contexto de articulação fotográfico. 

Um pequeno retrospecto nos permite verificar um curso de simplificação e 

fragmentação do conhecimento fotográfico trazido em alguns conteúdos de 

ensino instrutivo no campo. Se observarmos, por exemplo, os primeiros 

                                                        
131  Não diz respeito a uma tentativa conclusiva de valor e/ou estabelecimento de julgamento desses 
processos, mas de entendimento destes como um percurso de decorrências próprias do desenvolvimento 
de uma consciência fotográfica. Trata-se, portanto, de uma pequena demonstração de alguns pontos de 
referência geralmente cultuados no campo. 

132 Seguindo a prerrogativa científica de consideração de que as opiniões coincidam com os fatos reais, 
verificáveis e, portanto, inseridos no curso tempo. Posicionamento investigativo em sintonia com o 
método científico posto por C. S. Peirce (1975) relativo à notação da fixação das crenças. Neste a 
consideração da concepção de realidade insere a noção de que, independente de nossas opiniões, existem 
eventos que se manifestam por meio de leis regulares, estando estas responsáveis pela afetação de nossos 
sentidos. 

133  Visto a amplitude e riqueza das investigações na área ao longo do tempo, sempre que possível 
tentaremos indicar bibliografias e pesquisas para que caso o leitor possa realizar sua verificação. 
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manuais134 americanos do século XIX, notamos em seu conteúdo um estímulo 

prático não dissociado de uma vigilância investigativa e analítica da técnica, 

conforme aparece em The History and Practice of the Art of Photography (1849) do 

americano Henry Snelling:  

um bom daguerreotipista não é de forma alguma uma mera 
máquina que segue um certo conjunto de regras fixas. O sucesso 
nesta arte requer habilidade pessoal e gosto artístico num grau 
muito maior que o público desinformado geralmente pensa. (...) 
Enquanto o campo envolve milhares de adeptos, poucos 
chegam a algum grau de eminência. Isto porque eles veem seus 
negócios como meras operações mecânicas, e não tendo 
nenhum objetivo ou vaidade além de ganhar seu pão diário; (...) 
deixando o INTELECTO, que também é CAPITAL como o 
resto (quando ele é exercitado), inteiramente fora de questão. 
(SNELLING apud MENDES, 1991, p. 97) 

 

Na época, “uma oposição entre intelecto e mero desempenho parece 

estabelecer uma constante na definição de um padrão do fotógrafo” (MENDES, 

1991, p. 97). 

Apesar de supostamente pairar um ideal fotográfico condizente com uma 

postura prática orientada por diretrizes técnicas, mas não necessariamente rendida 

por elas, esse motivo parece dissipar-se nos discursos, não por conta dos avanços 

e das transformações tecnológicas de ótica e química, mas pela decodificação 

destas sob a forma de programas populares cada vez mais especializados em 

padrões do produto (por exemplo, nitidez) de condutas do fotógrafo e de 

posicionamento do fotografado em sociedade. A ver, por exemplo, The Silver 

Sunbean (1891) e The Ferrotype and How to Make It (1872) relativos à própria história 

de estabelecimento dos estúdios fotográficos.  

O primeiro, do americano John Towler, trata-se de “um livro para homens 

práticos” (TOWLER apud MENDES, 1991, p. 106), e caracteriza-se pela ênfase 

entre uma consagração da reprodutibilidade técnica pelo alcance de uma maior 

estabilidade visual das matrizes e uma instituição da postura profissional do 

                                                        
134 Entendido aqui de maneira geral com um dos primeiros formatos de divulgação e de instituição de 
conhecimento no campo. 
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fotógrafo “operador” juntamente ao público. Já The Ferrotype and How to Make It 

(1872), do americano Edward Estabrooke, dedica-se a uma especificidade da 

rotina comercial de produção relacionada à obtenção do retrato “ideal” (sentido 

de produto). Segundo Mendes (1991, p. 120), o manual apresenta “detalhes sobre 

o estabelecimento fotográfico e sua rotina como compensação a pouca 

informação sobre o processamento ao nível de formulação química e diversidade 

de reveladores e demais materiais de processo e acabamento”. 

Concomitante aos avanços técnicos, a incorporação de diretrizes do 

processamento fotográfico relativo às captações e às veiculações (revelações, 

ampliações, etc) era conduzida por uma linguagem cada vez mais simplificada, 

geralmente constituída por uma memória gestual do passo-a-passo na qual parecia 

não haver espaço para as variáveis de articulação e um estímulo criativo. 

Com a inserção de empresas ligadas à fotografia, como a americana 

Eastman Kodak Company, em meados de 1888, a vertente do passo-a-passo é 

acentuada. De maneira que em manuais como Kodak Manuals (1888) boa parte do 

conteúdo segue num formato sequencial de conduções de captura, comandos no 

aparelho e instruções de envio do material exposto (filme e câmera) para revelação 

e produção de cópias nos laboratórios Eastman.  

Deste período até a inserção da tecnologia digital (final dos anos 1990), 

destacamos que, de maneira geral, havia um estímulo maior dedicado à prática de 

captura e de convívio com o aparelho. Na dimensão do contexto popular, as 

lógicas de articulação dos suportes de veiculação (as cópias, as ampliações, as 

revelações, etc) eram geralmente gerenciadas pelas casas fotográficas (vinculadas 

às empresas internacionais de fabricação dos materiais fotográficos, como a 

Kodak) e pelos laboratoristas135.  

Apesar de conteúdos formativos da prática analógica na época apontarem 

para o crescente circuito complexo de lógicas fotográficas inerentes à captação e à 

veiculação, o aparente encantamento expresso pelo produto e os altos custos 

ligados aos materiais de laboratório reservavam uma visão popular um pouco mais 

                                                        
135 Figuras como Pablo Inirio que, conforme vimos no capítulo 1, era responsável, por exemplo, pela 
aplicação dos padrões de revelação dos negativos e das cópias de fotografias da Magnum. 
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restrita quanto à prática de ampliações. Para termos uma ideia, nos anos 80, 

decorreram os volumes técnicos, reflexivos e sequenciais como A Câmera (1980), 

O Negativo (1981) e a A Cópia (1983) do professor, fotógrafo e pesquisador 

americano Ansel Adams, cuja densidade de variáveis e informações, vistas de 

maneira conjunta, integra as esferas de articulação fotográfica. No contexto 

mercadológico acima mencionado, a difusão e o acesso ao conhecimento do 

ambiente das ampliações destinava-se ao segmento público mais específico 

relativo a (conforme vimos no capítulo 1, no caso do acesso às folhas de contato), 

estudantes, fotógrafos de imprensa e artistas136.  

Apenas para termos uma ideia do estabelecimento de sistemas normativos 

de práticas a cunho popular, é interessante observarmos alguns documentos 

trazidos pela exposição e livro Papéis Efêmeros da Fotografia137 (2015) do pesquisador 

Rubens Fernandes. O trabalho em questão confere uma coleção de documentos 

de casas de serviços fotográficos no Brasil que começaram a surgir em meados de 

1920. O conteúdo aponta para alguns dos direcionamentos e padrões de 

conduções de produção de imagens amadoras e consumo de produto fotográfico. 

O material inclui folhetos de instrução de uso de câmeras (ver fig. 134), peças de 

publicidade de filmes e câmeras (ver fig. 135), divulgação dos serviços de 

veiculação como a revelação das matrizes, produção dos suportes como as 

impressões, as cópias, dentre outros (ver fig. 136 e 137). 

                                                        
136 A ver a importância dessas lógicas de veiculação ligadas aos movimentos de experimentação trazidos 
pelas vanguardas como o surrealismo e dadaísmo que subvertiam normas implícitas aos aparelhos e 
materiais postos pelos fabricantes. Aqui é importante conferir o vasto apanhado feito por Rubens 
Fernandes em A Fotografia Expandida (1996). 

137 Exposição Papéis Efêmeros da Fotografia (2015) acerca de sua coleção de documentos de casas de serviços 
fotográficos no Brasil que começaram a surgir em meados de 1920. No Museu da Cidade de São Paulo 
(Casa da Imagem). Contemplado com o XIX prêmio Marc Ferrez de Fotografia. Fonte: 
<www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=17960> Acesso em: 11/2015. 
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Fig. 134 e 135 – À esquerda, uma tabela instrutiva de exposição à luz para emprego de ajustes no 
aparelho; à direita, um anúncio publicitário da Kodak no qual há “A Kodak é o apparelho 
photographico mais simples e fácil de operar e também o mais perfeito. O Film Kodak é 
completo”. Fonte: Catálogo da exposição (2015) na Casa da Imagem – São Paulo. 

    

Fig. 136 e 137 – À esquerda, folheto da Fotoptica dos serviços de reprodução e de venda de 
câmeras compactas para amadores; à direita, folheto da Duarte & Salerno de serviços de 
ampliações dentro das normas de qualidade da Kodak no qual há “Esta Casa dispõe de 
apparelhos que ampliam com muita rapidez dando o aspecto de uma photographia directa”. 
Fonte: Catálogo da exposição (2015) na Casa da Imagem – São Paulo. 

 O projeto Papéis Efêmeros em si nos fornece indícios contemporâneos de 

preocupação de integração das lógicas fotográficas, inerentes também aos 

processos de veiculação. Em entrevista sobre a documentação afirma Fernandes: 
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“Procuro revelar uma camada a mais na história, que inclua o lojista, o 

laboratorista, o ilustrador” 138. 

Outros exemplos relativos a esse panorama da indústria fotográfica e do 

direcionamento popular aos aparelhos, ao exercício da captura e da aquisição do 

produto final (foto) podem ser verificados no apanhado de citações feitas por 

curadoria de Susan Sontag ao final de seu livro Sobre Fotografia (2004) com o nome 

de Breve Antologia de Citações (Homenagem W. B.). A análise em conjunto desses 

textos circunscreve alguns dos pensamentos vigentes na época em que Sontag 

designou seus estudos. Fazem parte desse quadro de referências alguns trechos de 

publicidades voltadas essencialmente ao culto das câmeras e do produto foto, 

como, por exemplo, da tecnologia Minolta de 1976 cujo slogan diz “É difícil dizer 

onde você termina e a câmera começa” (in SONTAG, 2004, p. 202), ou da 

Polaroid, “uma câmera de qualidade e versatilidade excepcionais...polaroid” (in 

Ibidem, 2004, p. 204).  

Dentre as implicações relativas a uma centralidade dada a figura do 

dispositivo, está a que parece expressar uma possível corrente de encantamento 

diante das imagens na qual a lógica fotográfica estava identificada. A convergência 

reflexiva em Walter Benjamin (1994) e Roland Barthes (1984), por exemplo, 

remete a uma crítica sobre o aparente status de reprodutibilidade e de deslumbre 

social diante das imagens e, portanto, uma preocupação acerca de uma prática de 

transformação e “fixação” de estilos, de comportamentos culturais e sociais. 

Enquanto objeto teórico, a problematização fotográfica centrava-se na percepção 

de uma reiteração de padrões de representação da sociedade, trazidos pela 

crescente prática pública que parecia retida apenas à operação de aspectos 

técnicos.  

Já pairava uma consciência acerca do circuito complexo de organizações 

ligadas ao código fotográfico, porém sob um enfoque crítico de receptividade da 

fotografia enquanto um produto, conforme podemos constatar em avaliações de 

Sontag, como:  

                                                        
138 Citação coletada em anúncio da exposição na Casa da Imagem, ver em: <www.prefeitura.sp.gov.br/ 
cidade/secretarias/cultura/noticias/?p=17960> Acesso em: 11/2015.  
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Quando algo é fotografado, torna-se parte de um sistema de 
informação, adapta-se a esquemas de classificação e de 
armazenagem que abrangem desde a ordem cruamente 
cronológica de sequências de instantâneos colados em álbuns de 
família até o acúmulo obstinado e o arquivamento meticuloso 
necessários para usar a fotografia na previsão do tempo (...)”. 
(SONTAG, 2004, p. 172).  

 

Classificação e armazenagem são alguns desses indícios do processo 

normativo vigente, no contexto de Sontag (2004), de padronização das 

representações fotográficas. Este aspecto revela também um cenário de 

inquietação e de descontentamento diante da recorrência iterativa de imagens 

dentro de um “padrão139” fotográfico.  

A essa percepção de um padrão fotográfico é pertinente acrescentar as 

reflexões de Vilém Flusser (2011, p. 78) sobre o fenômeno de reiteração do fazer 

popular dentro de uma conduta de operação centralizada pelo programa do 

dispositivo. “O aparelho é brinquedo sedento por fazer sempre mais fotografias. 

Exige do seu possuidor (quem por ele está possesso) que aperte constantemente o 

gatilho”. 

Considerando o ambiente das captações e o da veiculação como cenários 

normativos da fotografia, cabe, neste momento, adentrarmos com um pouco mais 

de profundidade em algumas questões relativas ao gesto de captura e à produção 

das folhas de contato. 

 

3.1.1 O gesto de captura e a ideia de instantâneo 

O ato de tomada (DUBOIS, 2009), responsável na prática analógica pela 

visualidade inerentemente fotográfica, pressupõe a observação imediata de um 

único gesto: o de clicar. Noção que exalta a conexão física, indicial com o objeto 

motivo da imagem.  

                                                        
139  Essa ideia, no estudo de Sontag (2004), situa-se no debate acerca do processo que chama de 
“embelezamento” do mundo. Aspecto de inquietação diante do processo de “encantamento” exercido pelo 
produto fotográfico da época.   
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A questão de uma ideia de destaque do clique em detrimento de outros 

atos não se dá por acaso, mas por diversos fatores, aqui nos referimos mais 

pontualmente às últimas décadas do século XIX quando a ideia de instantâneo 

adentrou a lógica fotográfica e se tornou predominantemente natural em sua 

experiência. Por instante podemos entender como o menor espaço apreciável de 

tempo. Na fotografia, essa noção “transforma o tempo de exposição em uma 

duração inapreensível, um valor abstrato numa escala temporal estritamente 

quantitativa” (LISSOVSKY, 2008, p. 35).  

Relativo a esse processo, de acordo com André Rouillé (2009, p. 90), a 

valorização do instantâneo é trazida na 

medida que se aceleram as atividades sociais, que a realidade se 
torna mais dinâmica e mais instável, que o tempo se afirma 
como um elemento fundamental do mundo novo, o instantâneo 
impõe-se como uma dimensão essencial do verdadeiro 
fotográfico.  

 

Nesse sentido, conforme vimos a pouco, grande parte da história, 

sobretudo de inserção comercial da fotografia, circulou em torno de uma 

simplificação de um processo materializado por uma câmera e um clique. “Você 

aperta o botão, nós fazemos o resto140”, conhecido slogan publicitário da Kodak 

em torno de 1888. Simplicidade, dentre outras coisas, em nome de uma 

acessibilidade e de um hábito de imediaticidade de resultados (produtos).  

Ressalta Lissovsky (2008, p. 36) que “ao contrário do que se supõe, a 

questão que interessa no instantâneo não diz respeito à diminuta extensão física 

temporal, que ainda lhe resta, mas à desaparição do durante no interior do ato 

fotográfico”. Antes, nas primeiras décadas do século XIX, havia uma experiência 

maior de duração no ato de captura. Devido aos poucos avanços óticos e suportes 

ainda pouco sensíveis à luz, eram necessários longos momentos de exposição do 

material fotográfico. Tempo de duração que marcava a própria estética da imagem 

na época. Desse modo, insurgiam com recorrência “círculos de vapor” nas bordas 

                                                        
140 “You press the button, we do the rest”. Fonte: <graphics.kodak.com/corp/aboutus/heritage/ 
default.htm> Acesso em: 05/2015. 
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das fotografias advindos quando a “luz se esforça, laboriosamente, para sair da 

sombra” (BENJAMIN, 1994, p. 99). Ser fotografado, por exemplo, exigia do 

modelo uma disposição de ficar imóvel por vários minutos enquanto que sua 

imagem iria sendo capturada sob a forma de síntese temporal de sua expressão. 

De acordo com Benjamin (1994, p. 96), “o próprio procedimento técnico levava o 

modelo a viver não ao sabor do instante, mas dentro dele (...)”. Os fatores 

técnicos de duração faziam do tempo apenas um item problemático de registro 

(LISSOVSKY, 2008). Captar o fluxo da vida, em sua corrente naturalidade, pedia 

certo domínio de temporalidades no fotográfico de forma a promover uma 

suposta sincronia de um tempo em potencial – expresso pela câmera (obturador) 

somado ao dos materiais fotossensíveis – com o tempo dos gestos (objeto e 

fotógrafo).  

Visto isto, é importante acrescentar a essa discussão o fato de que o gesto 

de captura no dispositivo não implica, necessariamente, em um instante como 

comumente o entendemos. No ato de tomada, por exemplo, pode haver muitos 

instantes condensados num único quadro, como também, uma dilação do tempo 

obtida, por exemplo, por ajustes no obturador.  

O corte temporal dado pela ideia de unicidade ligada ao clique implica 

numa divisão ideal no tempo, demarcando fronteiras: um antes e um depois 

geralmente subjugados a esse ato. De onde possivelmente provém a visão linear 

atrelada ao seu processo. Momentos que parecem ser encarados como 

desconectados, isolados. Nesse sentido, vale destacar que grande parte dos 

estudos fotográficos que permanecem presos a uma espécie de “mística do clique” 

predizem, conforme afirma Machado (2001, p. 133), que “tudo mais, antes e 

depois do ‘clique’, é considerado afetação pictórica (icônica) ou ‘manipulação’ 

intelectual (simbólica). Fugindo portanto da ‘especificidade’ da fotografia”. O 

possível instante capturado reverbera numa concepção muitas vezes única e 

decisiva (CARTIER-BRESSON, 2004), tendo como consequência, de acordo 

com Machado (2001, p. 133), que grande parte do processo de visualidade do 

fotográfico seja “eclipsado pela hipertrofia do ‘momento decisivo’”.  
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A ideia de uma operação visual dentro de um fluxo ordenado de passos 

retilíneos e etapas pré-determinadas, tem suas raízes numa visão de mundo 

cartesiana, na qual “postula-se que todos os corpos materiais são máquinas que 

operam por princípios mecânicos. O mundo material não passaria de um grande 

relógio, devendo ser estudado como tal” (VIEIRA & SANTAELLA, 2008, p. 48). 

A associação direta do gesto do clique com o produto final envolve um 

acordo de crenças no verdadeiro dentro de uma intuição linear de domínio e 

controle. Nesse sentido, a ênfase no instantâneo, pelo ponto de vista das 

convenções se coloca, de acordo com Rouillé (2009, p. 83), como um “efeito de 

uma crença que, em um momento preciso da história do mundo e das imagens, se 

ancora em práticas e formas cujo suporte é um dispositivo”.  

Um possível desentendimento torna-se acentuado não pela falta da prática 

de captura objetiva com uso de câmeras (há, e, como vemos, potencializada pelos 

novos dispositivos digitais) e/ou pela inexistência do ato fotográfico e da 

característica indicial (DUBOIS, 2009), mas pelas tentativas de manutenção de 

crenças num campo que cada vez mais apresenta variáveis.  

 

3.1.2 A captura e a ideia de narrativa linear  

Outra pequena digressão, pertinente ao que viemos tratando acerca das 

possíveis heranças de entendimento fotográfico, diz respeito a uma crença 

associativa entre uma sequencialidade relativa à ideia de disparos (sucessão dos 

frames de um negativo, por exemplo) e o estabelecimento de uma narrativa 

fotográfica linear. Levando-se em consideração o caráter de iminência desse estilo 

como pertencente ao contexto de veiculação fotográfica, trazemos aqui algumas 

questões relativas à ideia de composição das narrativas.  

Ligado ao aparecimento do estilo do fotoensaio 141  empregado pelos 

veículos de comunicação está, por exemplo, o estabelecimento do exercício das 

                                                        
141 Considerado como a utilização de sequências de fotografias com intenção de narrativa dos eventos. 
(FIUZA & PARENTE, 2008). 



148 Capítulo 3: A crise da vigência dos sistemas normativos 
 

folhas de contato142 pelos fotógrafos. Nesse sentido, para nossa análise, vejamos 

algumas considerações acerca dos contatos do húngaro Robert Capa no episódio 

da batalha do rio Segre143 em 1938, que foram conduzidos na reportagem que o 

consagrou como o “maior fotógrafo de guerra do mundo” (menção da revista 

inglesa Picture Post).  

No período de realização da cobertura da guerra espanhola, de maneira 

interessante, Capa costumava montar cadernos com cópias (ver fig. 138) em 

miniaturas de suas chapas fotográficas referentes a cada dia de cobertura realizada.  

 

Fig. 138 – Imagem do caderno de Capa com página referente à batalha de Segre. Fonte: 
MAGNUM CONTATOS, 2012. 

No processo analógico, era principalmente pelas folhas que havia o primeiro 

encontro com as imagens num formato visual mais próximo de como ficariam 

quando publicadas. O caderno de cópias de Capa, por exemplo, servia como um 

instrumento ordenador e unificador das imagens, uma espécie de álbum de cópias 

de contatos. Sua criação indicia, a princípio, um emprego analítico da prática a 

partir de um contexto de reunião de imagens captadas.  

Enquanto cenário para o estabelecimento de soluções narrativas das 

imagens, o caderno funcionava como uma espécie bloco de esboços, no qual 

cópias eram recortadas, testadas sequencialmente sobre a página, coladas. Esse 

                                                        
142 No anos 30 e 40 a composição de folhas com os contatos desponta como uma prática recorrente dos 
fotógrafos. 

143 Período final da Guerra Civil Espanhola. 
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manejo criativo, recorrente na composição das páginas, indica a existência de uma 

interessante dinâmica entre dispor as fotos em ordem sequencial de concepção 

material no tempo, referente ao desenrolar de cobertura do evento e a 

possibilidade de selecionar e descartar algumas dessa mesma sequência.  

Podemos constatar esses movimentos de articulação pela numeração feita a 

próprio punho (ver fig. 139) como: da fotografia 130 passa-se para a 137; as 

últimas duas trilhas 141 e 142 que discorrem sobre outro momento distinto de 

cena anterior são incluídas em continuidade da 136; a exclusão de outras duas 

chapas que vinham na série das trilhas 141 e 142, opção que resulta na escolha de 

“finalização” sequencial das imagens com os soldados em meio à cortina de pó. 

“Capa, que vinha se especializando em contar uma história por meio de suas 

fotografias, pode ter desejado encerrar a narrativa com duas chapas de soldados 

em meio a nuvens de pó, criando assim um final mais intenso para a página” 

(LUBBEN, 2012, p. 27).  

 

Fig. 139 – Detalhe das imagens com numeração sublinhadas como mais “fortes” e das 
numerações, com ênfase ao final da sequência da fotografia 136 para a 141 e 142. Fonte: 
Magnum Contatos, 2012. 

As estratégias de escolha derivavam de sua busca pela imersão e 

proximidade ao assunto, de maneira a expressar uma narrativa visual jornalística 

mais condizente com a experiência vivida em plena guerra. Imagens com borrões, 

movimentos dinâmicos, situações dramáticas, cuja estética estivesse condizente 

com a ação, chamavam sua atenção e tinham a numeração sublinhada por Capa. 
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Importante destacar que essas páginas de contatos eram o meio de comunicação 

do fotógrafo com os editores de revistas e jornais internacionais144.  

Os movimentos de articulação, presentes no caderno145 de Capa, sugerem 

um rompimento com a crença de uma lógica linear, determinada e irreversível 

ligada geralmente à sequência de captura e ao filme fotográfico. No sentido que 

perpassa a ideia de sistema de imagens isoladas e inerentes apenas ao ato 

fotográfico e mostra-se como um ambiente fotográfico em que o estabelecimento 

de estratégias e critérios responde à natureza de sua condução. 

Essas breves digressões acerca do instantâneo fotográfico e das folhas de 

contato, nos levam a um percurso de brechas e de relatividade de crenças atreladas 

ao aspecto de centralidade normativa no fotográfico associadas ao dispositivo e 

seus componentes (como a película, o filme). Se, nesse exercício, aspectos 

relacionais de variáveis e de complexidade fotográfica já podiam ser trazidos à 

tona num cenário de prática analógica, o questionamento acerca delas vem a se 

agravar diante da mobilidade dos fenômenos contemporâneos, estes vistos por 

nós, por exemplo, nos capítulos anteriores. 

 

3.2 A multiplicação de centros normativos 

No âmbito de inserção digital, de maneira mais geral, é certo que não nos 

distanciamos da existência dos manuais convencionais dos dispositivos e da 

simplificação de conteúdos dedicados ao ensino tradicional 146  de estilos e 

processos fotográficos, mas, em contrapartida, nos aproximamos a um cenário de 

visibilidade de variáveis mais amplas de articulação relativas à convergência dos 

ambientes que, no fazer analógico convencional, tínhamos mais comumente como 

seccionados: a captação e a veiculação. 

                                                        
144 Como a inglesa Picture Post que publicou sequências dessas imagens. 

145 Mais materiais dos cadernos de Capa com índices das recorrências desse método de conduta podem ser 
apreciados no livro The Mexican Suitcase (2010). 

146 A ver por exemplo, o passo-a-passo dos manuais de introdução ao fotojornalismo Look and Click com 
versões para professor e aluno feito anualmente pelo World Press Photo. Fonte: <worldpressphoto.org/ 
exhibitions/look-and-click> Acesso em: 11/2015. 
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No cenário digital podemos dizer que há uma tendência de multiplicação 

de centros normativos, ligados à condução fotográfica. E isto decorre, dentre 

outros fatores, pelo atual processo de integração de lógicas de articulação que 

dizem respeito não apenas a uma condição tecnológica de uma imagem digital 

manipulável de base numérica (pixels) (SANTAELLA & NOTH, 2008) e a 

multiplicidade dos diferentes dispositivos de interpretação e tradução desse código 

(mobiles, câmeras digitais, softwares), mas também a uma recorrência ainda mais 

complexa atinente à experimentação e aos fluxos de trabalhos. 

 

3.2.1 A visibilidade de variáveis – a inclusão do processo de articulação 

Para a verificação dessa tendência de integração no ambiente digital e de 

multiplicação de centros, cabe observarmos um pouco mais atentamente o que 

concerne aos cursos de processamento das imagens digitais em ferramentas e 

plataforma utilizadas por fotográficos e validadas pela mídia147, como o Instagram. 

Nesta, por exemplo, convergem diferentes padrões normativos de soluções 

fotográficas ligados à captação, edição, armazenamento e compartilhamento. Mas 

o curioso aqui é que ambientes como estes não dizem respeito a um circuito 

fechado de condução das imagens, uma vez que estas podem ser dirigidas e 

importadas em outras plataformas e aplicativos148 de processamento no intuito de 

continuidade das edições, seleções e publicações.  

O uso de diferentes aplicativos e ferramentas de imagens fotográficas, por 

exemplo, diz respeito a uma das diretrizes normativas do chamado movimento de 

fotografias, feitas em mobiles conhecido como Iphonegraphy cujo estímulo, desde 

2007, concentra-se na experimentação de condutas de edições utilizando os 

processos de diferentes aplicações gráficas (ROBERTS, 2011). O fazer concentra-

se na produção de versões de imagens, através de diferentes softwares e aplicativos. 

Cabe destacarmos aqui uma prática na qual o uso de uma determinada ferramenta 

vem a suprir os possíveis limites normativos da outra. Fato que confere uma 

                                                        
147 A ver, por exemplo, a premiação Instagram Photographer of the Year conferida anualmente, desde 2013, pela 
revista americana Time. Fonte: <time.com/tag/instagram-photographer-of-the-year> Acesso em: 12/2015. 

148 Um bastante recorrente diz respeito a ferramenta VSCO. 
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condição de experimentação de percursos de trabalho que ultrapassam uma ideia 

inicial de apenas obtenção de produto fotográfico ligado à captura.  

A somar a essas percepções, cabe verificarmos um pouco o que acontece 

em campos que trabalham essencialmente com uma conduta fotográfica mais 

convencional, de manutenção e valorização de informações ligadas ao momento 

da captura e ao caráter factual dos eventos. No campo do jornalismo, por 

exemplo, ocorre, de modo explícito, uma ambiguidade entre uma teoria de 

conduta ao código e uma prática em campo composta pelo processamento dos 

arquivos. Para termos uma ideia desse cenário, é interessante observarmos alguns 

dados sobre a prática apresentados, de maneira sequencial, pela pesquisa 

internacional O estado da fotografia de notícias: a vida e o sustento de fotojornalistas na era 

digital (HADLAND et al., 2015) 149 . Assim, no quesito sobre a realização de 

encenações de imagens em campo, grande parte dos entrevistados (ver fig. 140) 

confirmam a prática; já quando questionados sobre a prática de adições e/ou 

subtrações de conteúdos visuais, a maioria responde negativamente (ver fig. 141); 

porém, no quesito de otimização de imagens (edições), a realização é confirmada 

por boa parte dos entrevistados (ver fig. 142); no quesito sobre seguir orientações 

e normas de processamento das imagens digitais, a grande maioria acena 

positivamente (ver fig. 143). Uma disparidade de condutas é revelada, portanto, 

quando cruzamos as informações de que, apesar de afirmarem seguir normas, os 

fotojornalistas empregam ações que fogem às próprias orientações normativas, 

como a de encenações. 

 

 

                                                        
149 The State of News Photography: The Lives and Livelihoods of Photojournalists in the Digital Age. Realizada pela 
Universidade de Oxford, com parceria com o World Press Photo, aplicou questionários para um total de 
1.556 fotógrafos de mais de 100 países e territórios. Fonte: HADLAND et al, 2015. 
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Fig. 140 – A pergunta confere quantas vezes os fotógrafos em campo costumam encenar suas 
imagens. Como se pode verificar, grande parte confirma positivamente a conduta. Fonte: 
HADLAND et al., 2015. 

    

Fig. 141 e 142 – À esquerda, quando questionados acerca de quantas vezes os fotógrafos 
adicionam ou removem conteúdos de suas fotos, a maioria responde que não. À direita, quantas 
vezes otimizam as imagens no computador, grande parte confirma o trabalho de edição. Fonte: 
HADLAND et al., 2015. 

 

Fig. 143 – Grande parte dos entrevistados afirma seguir orientações e normas de processamento 
das imagens digitais, apesar de a fig. 142 confirmar a realização de encenações que, no caso, 
fogem às próprias orientações. Fonte: HADLAND et al., 2015. 

Relativa a essa situação, não podemos deixar de comentar a existência de 

brechas e aberturas a outros tipos de abordagens de captura, concebidas pelos 

próprios órgãos que gerenciam concursos fotográficos. Para termos uma noção 

disto, concursos como World Press Conquest 150  trazem uma categoria de fotos 

conceituais em nome da valorização de intenção de história. Em 2011, por 

exemplo, o concurso premiou a série fotográfica Into the light (2009-2011), do 

alemão Wolfram Hahn, na qual adolescentes reencenavam para ele as poses e os 

seus posicionamentos dentro dos seus quartos (ver fig. 144) quando realizam 

                                                        
150  Mais exemplos de trabalhos nessa linha podem ser apreciados no site do concurso, ver em: 
<www.worldpressphoto.org/collection/features/concept-experiment> Acesso em: 03/2015. 
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auto-retratos (self-portraits), com intenção de compartilhamento em rede social. 

Esta, no caso de Hahn, especificamente relacionada ao MySpace. 

   

Fig. 144 – Fotografias da série feita por Wolfram Hahn a sobre a cultura dos auto-retratos feitos 
por adolescentes para compartilhamento em rede social. Fonte: <www.wolframhahn.com/ 
projects/into-the-light/> Acesso em: 11/2015. 

Essas situações nos apresentam questionamentos que, perpassam a crença 

tradicional ao ato de captura, e afirmam novos acordos de credibilidade extensivas 

aos movimentos de articulação e de processamento dos arquivos.  

De maneira predominante, essas manifestações de validações do 

fotográfico decorrem dentro de um cenário, dedicado ao discernimento de 

recepção final das obras. Subjacente a isto, destacamos que são índices de uma 

inquietação pertinente à amplitude das práticas fotográficas. Não por acaso, 

relacionado à evocação e inserção dos materiais e seus variados componentes, 

desponta a percepção crescente sobre sua complexidade. 

 

3.2.2 A complexidade dos fluxos de trabalhos fotográficos  

Por mais que, atualmente, haja um estímulo, a cunho popular, de dedicação 

à produção de imagens e arquivos fotográficos de base digital, fato dado pelos 

avanços tecnológicos, temos também, em profundidade, uma multiplicação de 

ordenações e fluxos de trabalhos, cujas práticas são mistas e transpõem diferentes 

limiares de padronização tecnológica.  

Dentre as janelas visíveis dessa tendência, podemos trazer o crescente 

interesse e propagação experimental de técnicas históricas e alternativas 

(FERNANDES, 2002; 2006). A começar pelo que concerne aos conteúdos que 
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constam nas atuais literaturas na área. Em livros, por exemplo, como Pinhole 

Photography: From Historic Technique to Digital Application (2008), organizado pelo 

fotógrafo e pesquisador americano Eric Renner151, o estímulo à reflexão e prática 

da pinhole152 não é restrito ao ambiente dos dispositivos e suportes analógicos, mas 

também contempla diferentes reflexões e soluções em ambiente digital. Em 

direção semelhante Anthotypes – Explore the darkroom in your Garden (2012), 

organizado pela sueca Malin Fabbri 153 , é composto por diferentes trabalhos 

advindos de experimentos com extratos fotossensíveis e suportes com folhas, 

flores, frutos. Aqui curiosamente, o diálogo com o digital se dá mediante os 

processos de digitalização de versões como via longevidade e na geração de 

negativos (matrizes) de fotos digitais para aplicações de exposição solar. Outro 

exemplo diz respeito ao The Book of Alternative Photographic Processes (2015) do 

professor154 e fotógrafo americano Christopher James que, por sua vez, é utilizado 

em diferentes disciplinas que envolvem a iluminação, a produção de suporte e de 

dispositivos, isto é, diferentes fluxos de trabalhos fotográficos de e entre práticas 

analógicas e digitais. Dentre outras publicações recentes155. 

Mais do que tentativas de incorporações e adaptações ao novo ambiente 

digital, esses tipos de aplicações e estudos experimentais pedem uma apreciação 

mais aprofundada da complexidade de suas organizações que conferem não só as 

condutas de realização de imagens, mas também o compartilhamento, reunião e 

manutenção de práticas fotográficas contemporâneas.  

                                                        
151  Responsável pela plataforma Pinhole Resource <www.pinholeresource.com>. Além do consistente 
trabalho com pesquisas na área, confere palestras e cursos, além de curadorias e publicações como Pinhole 
Journal. 

152 Historicamente considerada como uma captação cujo visor do dispositivo diz respeito a um buraco 
feito por uma agulha de costura fina. “Quando essa câmera é bem executada, principalmente no que diz 
respeito a seu visor, propicia imagens de boa definição e profundidade de campo ilimitada, o que é 
impossível nas cameras comuns, mesmo as mais sofisticadas” (MONFORTE, 1997, p. 63). 

153 Malin trabalhou na revista americana Time e a CNBC European. Atualmente coordena um site mantido 
por acerca de 400 fotógrafos em exercício de pesquisas contemporâneas de processos alternativos 
fotográficos. Ver em: <www.alternativephotography.com> Acesso em: 12/2015. 

154 Atualmente é diretor do programa de Fotografia Lesley University College of Art and Design. 

155  Como Cyanotypes on fabric (2016) da inglesa Ruth Brown que trabalha com o processo fotográfico 
Cianótipo em suportes de tecido há mais de 10 anos.  
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No âmbito das pinholes, por exemplo, temos encontros internacionais de 

validação, pesquisa e promoção como o Worldwide Pinhole Photography Day156. Aqui 

destacamos a perpetuação de um estilo, conhecido por não utilizar lente 

fotográfica, formalizado pela composição de um arquivo online de autoria coletiva 

com multi-processamentos analógicos e digitais (ver fig. 145). Estes, por exemplo, 

envolvem dispositivos artesanais, pré-fabricados e câmeras convencionais 

analógicas e digitais e materiais fotográficos como filme, papel, emulsão líquida, 

dentre outras. Além do fato da digitalização e o processamento das imagens feitas 

em películas e papéis para envio online. Essas soluções reunidas no site do evento 

discorrem acerca de uma comunidade cujo ideal de envolvimento com a 

linguagem perpassa a necessidade das demarcações técnicas e tecnológicas. Temos 

aqui um fazer fotográfico com um único critério norteador ligado ao dispositivo 

(não utilização de lentes óticas), mas com um processamento de captura e 

veiculação múltiplo.  

     

Fig. 145 – Diferentes estágios visuais das produções – algumas mais abstratas, outras mais 
figurativas, outras mais representacionais. O interessante centra-se na compilação de multi-
processamentos analógicos e digitais. Fonte: <pinholeday.org/gallery/2015/index.php?page=1> 
Acesso em: 01/2016. 

                                                        
156 Para termos uma noção da propagação desse movimento: em 2001, quando foi iniciado, dispunha de 
291 participantes de 24 países, em 2015 esse número passou para 3450 participantes de 69 países. Os 
trabalhos estão disponíveis na galeria online: Fonte: <pinholeday.org/gallery/2015/index.php?page=1> 
Acesso em: 01/2016. 
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No tocante a multiplicação dos processos, outro ponto que gostaríamos de 

destacar diz respeito a possíveis questões de integração entre ambientes digitais e 

analógicos, trazidas com bastante recorrência nas práticas experimentais. Para 

verificação desse fato, temos por exemplo, a vertente de criação de “negativos 

digitais”  157. Esta, no contexto de processos alternativos, corresponde à utilização 

de fotografias digitais para criação de matrizes (negativos e/ou positivos) em 

papéis ou filmes de transparência. Aqui geralmente parte-se de um arquivo 

fotográfico158 obtido por um dispositivo digital (câmera convencional, mobile, etc) 

que é otimizado no computador em softwares como Lightroom e Photoshop (para 

aumento de contrastes, brilhos, conversão para preto e branco, etc) para a 

impressão posterior em impressoras de jato de tinta ou laser. Após impressos, 

essas matrizes são comumente utilizadas na etapa de sensibilização de superfícies 

emulsionadas (papéis, tecidos, plantas, etc), por meio de exposição em luz solar ou 

em mesas de luz ultravioleta. 

Em experimentos fotográficos, como Anthotypes, também é verificada a 

utilização de matrizes (fabricação de “negativos digitais”) de arquivos digitais (ver 

fig. 146). Um fato curioso que envolve a prática dos Anthotypes, na dimensão 

analógica, se refere a não fixação das imagens na superfície, uma vez que, depois 

de sensibilizadas e dispostas de maneira contínua à luz elas tendem a desbotar 

rapidamente. O que faz com que muitos fotógrafos produzam, no decorrer do 

processo, diferentes versões do arquivo mediante escaneamento das imagens (ver 

fig. 147) e de registros fotográficos, sejam digitais ou analógicos (atos de 

“refotografar”) (ver fig. 148).  

 

                                                        
157 Um livro dedicado essencialmente à produção de negativos digitais é Easy Digital Negatives: Historical and 
Alternative Photography (2014) de Peter Mrhar. 

158  Geralmente este segue em formato RAW. Este arquivo é também conhecido como o “negativo” 
relativo à câmera digital, o DNG (Digital Negative). 
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Fig. 146 e 147 – As imagens acima correspondem ao curso Anthotypes proferido pela Imagineiro em 
2016, na cidade de São Paulo. Aqui destacamos dois momentos de diálogo da prática com o 
processamento digital. À esquerda, a utilização de negativos digitais – anotação no blog da 
professora e fotógrafa Simone Wicca: “frames montados, pronto para exposição à luz”; à direita, 
o escaneamento das imagens de forma coletiva – anotação de Wicca: “scan das fichas e dos 
trabalhos, que servirão às participantes como ponto de partida e referência para as próximas 
experimentações”. Fonte: <wiccaverna.wordpress.com/2016/03/25/anthotypes-no-imagineiro> 
Acesso: 03/2016.  

     

Fig 148 – Em seu blog o fotógrafo Francis Schanberger divulga registros com seu Iphone de uma 
de suas peças obtidas em processo Anthotype. À esquerda, o registro de disposição de montagem 
da peça; à direita, Schanberger flagra o processo de desaparecimento da imagem após um longo 
tempo de exposição à luz indireta. Fonte: <francisschanberger.wordpress.com/2014/07/08/i-
lost-my-heart/> Acesso em: 02/2015. 

O uso do processo digital não trata de um viés definidor na prática 

Anthotypes mas, ao mesmo tempo, é uma via de estímulo ao seu fazer de maneira 
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que é convocado como um recurso de trabalho com matrizes e de extensividade 

do próprio arquivo.  

Outro exemplo relativo à realização de “negativos digitais” diz respeito à 

permanência e revisitação de arquivos fotográficos analógicos. Caso, por exemplo, 

do processo feito pelo fotógrafo brasileiro Maurício Sapata 159  para oficina 160 

acerca da colorização de suportes fotográficos. O procedimento geralmente 

envolve o resgate e apropriação de fotos analógicas antigas de autores 

desconhecidos, a digitalização dessas imagens, a produção de um “negativo 

digital” e a ampliação analógica destes em papel fotográfico para colorização 

manual (ver fig. 149). 

   

Fig. 149 – Imagens divulgadas em rede social do fotógrafo envolvem a produção de matrizes 
digitais, a ampliação em papel fotográfico e o processo de colorização manual das imagens. 
Fonte: <www.facebook.com/photo.php?fbid=550207681805973&set=yo.100004502384321.201 
6.www_timeline.&type=3&theater> Acesso em: 01/2016. 

Esse fluxo de resgate de práticas concomitantes ao digital refletem os 

pontos sobre os quais falamos, não apenas no sentido que o digital absorveu os 

                                                        
159 Trabalha atualmente no projeto Cidade Invertida <www.cidadeinvertida.com.br> e compõe o editorial da 
revista fotográfica Blur <www.blur-magazine.com>. Ver mais trabalhos com colorização em 
<www.facebook.com/mausapata/media_set?set=a.207246092768802.1073741834.100004502384321&typ
e=3> Acesso em: 01/2016. 

160  Mais informações sobre a oficina podem ser vistas em: <www.imagineiro.com.br/oficina-de-
colorizacao-manual-de-fotografias-com-mauricio-sapata> Fonte: 01/2016. 
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processos, mas que propiciou um ambiente de experimentação propulsor de 

diferentes condutas de projetos fotográficos. 

Outro caso que apresenta um cenário diverso não só de processos como 

também de fluxos de condutas é o da fotopintura161, conhecida como “retrato 

pintado”, prática artesanal tida como popular. O interessante nesse sentido é ver 

casos como o do brasileiro Júlio Santos que adotou a linguagem digital nesse 

ofício. Assim descreve seu livro:  

o novo processo de fotopintura é realizado por Júlio Santos no 
Photoshop desde 2005, com raciocínio idêntico ao aplicado no 
processo tradicional, usando as ferramentas do programa de 
recorte e tratamento por camadas. O escâner é utilizado para 
reprodução do original (SANTOS, 2010, p. 40).  

 
Diz respeito a um fazer que envolve outras preocupações fotográficas. Os 

processos de revisitação de arquivos e apropriações discorrem, sobretudo, num 

olhar prospectivo de realização de versões, além da captura. Nesse sentido, Santos 

interessa trabalhar a continuidade de um gesto num diálogo do processamento 

daquela imagem junto às referências que lhe são dadas ou contempladas como 

documentos, a conversa com os próprios retratados e/ou familiares destes, o 

contexto a ser colocado, as informações que cabem ser “retratadas”. A ver, por 

exemplo, o seu projeto Interior Profundo (2012) 162  no qual a variedade de 

procedimentos incluem a realização de matrizes advindas de arquivos em suportes 

analógicos, que são escaneados (ver fig. 150), como também, de fotografias 

digitais (ver fig. 151). 

                                                        
161 Para o processo tradicional “é feito em três etapas: na primeira, faz-se a reprodução e ampliação do 
retrato original, geralmente a partir de uma foto de documento 3x4 em preto e branco. Depois, o recorte 
do rosto e a construção de um fundo. A última etapa é o detalhamento do rosto e a inclusão dos adereços 
(joias, terno, vestido), de acordo com as anotações do vendedor no envelope, feitas no ato da encomenda” 
(SANTOS, 2010, p. 30). 

162 O projeto teve exibição em 2012 na Pinacoteca de São Paulo  <www.pinacoteca.org.br/pinacoteca-
pt/default.aspx?c=exposicoes&idexp=1147&mn=537&friendly=Exposicao-Interior-profundo-Mestre-Juli 
o-Santos> Acesso em: 11/2015. 
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Fig. 150 e 151 – Imagens colorizadas por Júlio Santos no Photoshop: à esquerda, o arquivo 
revisitado diz respeito a um documento escaneado; à direita, temos como matriz uma fotografia 
digital. Fonte: <www.instagram.com/aureo.studio> Acesso em: 02/2016. 

A vertente de uma prática fotográfica que inclui uma multiplicidade de 

diálogos técnicos e tecnológicos pode ser verificada, ainda, nas postagens 

realizadas no perfil do Instagram do americano Francis Schanberger. Para o projeto 

identificado por ele como #semente, nos deparamos com ciclos paralelos e 

cruzados de processos e técnicas, por exemplo, versões das imagens feitas em 

câmera analógica, a digitalização de negativos, a edição em softwares, a produção de 

suportes por intermédio de processos como Cianótipo163 e ai por diante (ver fig. 

152, 153 e 154). 

        

 

Fig. 152, 153 e 154 – Multiplicidade de processos concomitantes: negativos em transparências, 
imagens digitalizadas, ampliações analógicas. Fonte: <instagram.com/frangst> Acesso: 02/2016. 

                                                        
163  “Processo fotográfico histórico baseado nas propriedades fotossensíveis de alguns sais férricos na 
produção de uma imagem. (...) A cianotipia é uma prática na qual o papel fotográfico é, de certa maneira, 
‘fabricado’ pelo fotógrafo” (MONFORTE, 1997, p. 79). 
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A aproximação a trabalhos como estes, nos conduz a reflexão de que 

temos não apenas um curso de produção voltado para obtenção de imagem 

produto, mas, sobretudo, interessado no fluxo de condutas e de articulações, no 

qual as imagens, os materiais e as versões são participantes. Nesse sentido, a 

atenção dada apenas às vertentes de dispositivos e técnicas como regimes de 

validação, não seria capaz de contemplar as diferentes perspectivas mais amplas 

ligadas ao movimento dos fenômenos que vimos e discutimos.  

Não nos referimos somente aqui ao fluxo das interferências, da 

experimentação e da incorporação de diferentes técnicas e processamentos, no 

sentido de produção de representações artísticas que sejam “essencialmente 

perturbadoras” (FERNANDES, 2006), mas também acerca da inclusão de um 

curso tradutório relativo a processos de atualização e experiência tidos como 

possível novo acordo fotográfico.  

Nesse âmbito, questões técnicas parecem surgir não como elementos 

únicos e determinantes no desenvolvimento do fazer fotográfico, mas como 

diretrizes integradas a um conceito maior que podemos entender no momento 

como projeto.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem luz, nada de observação direta.  
Como não se pode vê-los diretamente,  

astrônomos estudam buracos negros por  
meio da detecção da luz emitida pela  

matéria que esquenta à medida que se  
aproxima do horizonte de eventos. 

 
ali tem um buraco negro, Revista Fapesp, 2008. 



 

 



 

4. 

O Pensamento Fotográfico 

um viés sistêmico e processual para condições de complexidade 
 

Quando mencionamos no capítulo primeiro acerca de uma epistemologia 

semiótica para verificação de questões fotográficas, nos referíamos ao exercício de 

perspectivas dinâmicas ligadas ao que estamos chamando de Pensamento Fotográfico.  

A tentativa inicial de promover um olhar investigativo, voltado às 

necessidades e à natureza dos fenômenos no campo, nos aproximou de lentes 

sistêmicas (VIEIRA, 2007; 2008; 2012) e processuais (SALLES, 2006; 2008; 2010; 

2011) que lidam de diferentes formas com o tema da complexidade 164  e que 

tomam de empréstimo pressupostos teóricos e conceituais de mesma linha 

semiótica posta pelo filósofo Charles S. Peirce. Condição esta que viabilizava a 

possibilidade de trânsito de diálogos e transposições de conceitos mais gerais para 

o trato de verificação de tendências e eixos de convergência fotográfica. 

Devemos ressaltar que não houve uma pretensão de se fazer uma análise 

comparativa entre as duas teorias, mas o estabelecimento de algumas pontes 

conceituais entre elas como forma de propiciar estratégias para as questões 

contemporâneas que estamos lidando. 

Neste capítulo, dedicaremos a discutir a proposta do Pensamento Fotográfico 

mediante o cumprimento de algumas tarefas complementares, são elas: de 

apresentação das lentes teóricas que estamos convocando; a explanação de 

perspectivas de mobilidade para o campo; apresentação de algumas propriedades e 

características gerais de posicionamento acerca dos fenômenos fotográficos. 

 

 

 

                                                        
164 Importante salientar que, de maneira geral, o estudo de sistemas complexos não dispõe de uma teoria 
unificada. Nesse sentido, “o que encontramos são várias teorias que surgiram de diferentes campos do 
conhecimento, tais como: química, física, biologia, matemática, filosofia, entre outros, que tentam, a seu 
modo e de acordo com a tradição que lhes confere identidade, tratar  a complexidade” (VIEIRA & 
SANTAELLA, 2008, p. 52). Dentre essas teorias nossa abordagem situa-se, portanto, nas áreas de pesquisa 
ligada a teoria geral dos sistemas e a semiótica. 
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4.1 A complexidade dos fenômenos pelas lentes sistêmica e processual 

Antes de adentrarmos no debate acerca da proposta do Pensamento 

Fotográfico, faz-se fundamental discutirmos algumas genealogias teóricas e 

conceitos que cercam cada uma das lentes trazidas para este trabalho.  

 

4.1.1 O viés sistêmico  

Com o intuito de propor um viés investigativo de complexidade para o 

fotográfico, recorremos à teoria sistêmica trazida por Jorge Vieira (2007; 2008; 

2012), cuja abordagem traça pontes conceituais entre a proposta peirceana e a 

teoria geral dos sistemas, posta por pensadores como Mario Bunge (1977; 1979) e 

Kenneth Denbigh (1981; 1975). 

Primeiramente, devemos deixar claro que os estudos sistêmicos denotam 

raízes ontológicas165 que permitem tratar com uma maior clareza de “conceitos 

fundamentais como espaço, tempo, matéria, substância, processo, etc., e, mais do 

que tudo, a possibilidade de comparação entre objetos de ciências específicas 

(ontologias regionais) nas tentativas inter-transdisciplinares” (VIEIRA, 2008, p. 

25). Em consequência disso se estabelece a possibilidade de uma melhor 

observação das relações entre campos como o da imagem, da arte, da 

comunicação e da semiótica. Isto para nós é interessante visto que o fotográfico, 

como estamos propondo aqui, perpassa por diferentes áreas.  

O uso da teoria sistêmica, de acordo com Vieira (2008, p. 28) apresenta-se 

de maneira geral como uma “ferramenta que além de descrever bem qualquer 

entidade irá permitir o vislumbre, a percepção de possíveis traços ou processos 

associados aos sistemas, características estas que ficariam mais ocultas sem o 

enfoque sistêmico”. Dessa maneira, temos aqui um interesse de diálogo com a 

teoria dos sistemas como uma via pertinente para a elaboração de estratégias de 

investigação para lidar com fenômenos complexos.  

                                                        
165 Adota-se aqui a perspectiva de Bunge (1979) “segundo a qual a teoria geral de sistemas é uma boa 
candidata ao que poderíamos chamar de ontologia científica, uma proposta que permitiria uma maior 
eficiência no tratamento das ciências a partir de suas raízes ontológicas” (VIEIRA & SANTAELLA, 2008, 
p. 26). 
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Como forma de viabilidade disto, buscamos fazer uso de alguns dos 

parâmetros pertinentes a Teoria Geral dos Sistemas como fios condutores de 

perspectivas para os fenômenos fotográficos. Nesse sentido, destacamos os 

parâmetros166 evolutivos que nos serão importantes, como organização, integralidade 

e conectividade.  

Na sua concepção mais formal, organização corresponde a uma espécie de 

“hierarquia em crescente complexidade” (VIEIRA, 2008, p. 42), que reflete 

“subsistemas conectados por relações efetivas (no sentido de Denbigh) com graus 

variados de importância tanto nos subsistemas quanto nas conexões, gerando uma 

totalidade dotada de propriedades irredutíveis aos subsistemas ou elementos” 

(Ibidem, 2008, p. 43). De maneira geral temos que a organização corresponde à 

importância das relações que envolvem o sistema como um todo.  

Visto a possibilidade de haver uma confusão 167  semântica entre as 

concepções de organização e de ordem, nos é interessante acrescentar a digressão de 

Denbigh (1975) acerca de sua diferenciação, uma vez que faremos uso dos dois 

termos em sentido sistêmico neste trabalho. Sem desconsiderarmos a 

profundidade desta discussão, cabe-nos atribuir de maneira mais sucinta, de 

acordo com Denbigh (Ibidem), que ordem possui dois significados, um de cunho 

individual168, de comparativo de propriedades, de cumprimento de um “ideal ou 

padrão”, e um segundo, relativo à recorrência de características expressas pelo 

conjunto de individuais, assim, por exemplo, “se vários edifícios de uma rua 

tiverem uma altura muito parecida eles poderiam ser ditos ordenados neste 

aspecto, mesmo que eles fossem desordenados em outros” (DENBIGH, 1975, p. 

84). Nesse sentido, admitimos o entendimento empregado por Denbigh de estado 

de ordem como um “referencial ideal, formulado e especificado de acordo com 

                                                        
166 De base ontológica, correspondem a um conjunto de propriedades que todo e qualquer sistema possui, 
seja qual for a diversidade entre eles. 

167  Esta pode ser verificada, por exemplo, segundo Denbigh (1975, p. 83), como uma “tendência na 
maioria da literatura biológica” na qual geralmente se utiliza “as palavras ‘organização’ e ‘ordem’ como se 
fossem sinônimos”. 

168 Se refere, por exemplo, a graus comparativos em diferentes níveis atribuídos entre espécimes de uma 
mesma entidade. Por exemplo, o padrão comparativo de nitidez entre fotografias baseado na apresentação 
de foco. 
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certas regras e convenções” (Ibidem, 1975, p. 84). Organização, por sua vez, 

podemos atribuir sob viés sistêmico, que está essencialmente relacionada à 

complexidade e “pode talvez ser vista como um tipo de uma ordem de um nível 

mais alto no sentido de uma hierarquia de tipos ascendentes de ordem onde 

somente a ordem de nível mais baixo tem uma relação com a entropia169” (Ibidem, 

1975, p. 86). Nesse sentido, segundo Vieira (2008, p. 44), “o conceito de ordem se 

aproxima mais de uma forma de congruência com pequenos desvios em relação a 

um padrão geométrico; já o de organização envolve integralidade, o que dá um 

caráter de organicidade ao sistema”. 

O fato de constantemente “nos depararmos com uma realidade 

organizada, acima de qualquer critério de ordem; irregular e por vezes 

imprevisível, além de qualquer nível de periodicidade ou simetria; e acima de tudo, 

complexa” (VIEIRA, p. 1, 2007) nos desafia, de maneira geral, a uma postura de 

abertura que envolve os fenômenos numa perspectiva mais abrangente. A ideia 

sistêmica de organização transposta para o fotográfico nos posiciona num sentido 

investigativo no qual a análise não se detém apenas a uma síntese de apreciação de 

ordem (padrões), de determinação e de previsibilidade criativa no campo.  

A somar ao entendimento de organização destacamos, portanto, o parâmetro 

relativo à integralidade sistêmica. A partir dele, pode-se admitir a organização “como 

coerência gerada por relações diferenciadas que envolvem subsistemas”. Sob essa 

perspectiva, a “organização implica um jogo entre partes e relações entre elas, 

assim como as importâncias relativas tanto das partes quanto das relações” 

(VIEIRA, 2012, p. 128). 

A capacidade para estabelecer essas relações ou conexões diz respeito, na 

perspectiva sistêmica, ao parâmetro da conectividade. Este, de acordo com Vieira 

(2008) e Bunge (1979), pode ser compreendido como as relações eficientes, isto é, 

tal que um elemento possa agir sobre outro com a possibilidade de mudança de 

história dos envolvidos. Lembrando que “a conectividade pode ter um caráter 

                                                        
169  Noção introduzida no século XIX junto as ideias da Termodinâmica. Sem um consenso teórico 
propriamente conferido, podemos entender aqui, de maneira bastante sucinta, como relativa ao grau de 
desequilíbrio ou de desordem de um sistema (VIEIRA, 2007, 2008; CAPRA, 1997). 
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seletivo, ou seja, sistemas complexos podem agregar certos elementos e negar ou 

excluir outros” (VIEIRA, 2008, p. 37). Esse conceito mais geral nos é interessante, 

sobretudo, para o diálogo com a noção de rede (SALLES, 2006), que, conforme 

veremos um pouco mais adiante, é pertinente para a valorização do caráter de 

diversidade das interconexões e relações cada vez mais intensificadas no 

fotográfico.  

Revisadas essas primeiras concepções, temos esboçados alguns dos 

conceitos sistêmicos mais gerais norteadores de nossa proposta. Outras ideias 

serão trazidas no decorrer do nosso texto relativo ao que concerne o Pensamento 

Fotográfico. Vejamos agora algumas propostas dadas pela teoria processual da 

criação que serão acrescidas ao enfoque fotográfico. 

 

4.1.2 O viés de rede em processo 

Provavelmente uma das pioneiras no nosso meio na aproximação do 

conceito de rede170 aos processos criativos nas artes e nas comunicações, Salles 

(2006; 2008; 2010; 2011) confere uma abordagem para a criação que foge da mera 

discussão especulativa e aprofunda-se nas análises inerentes à complexidade171 das 

relações entre trabalhos, materiais e percursos tendo como base teórica os 

fundamentos da semiótica peirceana172. 

A noção de redes (SALLES, 2006) associa, de maneira interessante, aos 

processos de criação, uma imagem de sistema em construção sustentado pela 

capacidade de estabelecer relações. Isto é, um sistema aberto, dotado de fluxos de 

interações e simultaneidades de ações em que há momentos de alta 

                                                        
170 O conceito advém de uma visão sistêmica desenvolvida no âmbito das tecnologias de comunicação e do 
ciberespaço mais especificamente trabalhada em estudos acerca das telecomunicações desenvolvidos pelo 
francês Pierre Musso como em A Filosofia da Rede (2004) e os estudos no âmbito da cibernética postas pela 

brasileira Virgi  nia Kastrup como em A rede: uma figura empi  rica da ontologia do presente (2004). 

171 A ideia de pensar a criação artística no contexto da complexidade em Salles ganha ênfase mediante a 
problematização do conhecimento posta pelo sociólogo francês Edgar Morin tratado, por exemplo, em A 
Inteligência da Complexidade (2000) e o Método 4: as ideias (2011). 

172 Para aprofundamento acerca da base teórica da semiótica peirceana em Salles ver o livro Gesto Inacabado 
(2011). 
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conectividade173 entre elementos e gestos, estes, em Salles (2006), compreendidos 

pela sua recorrência como os nós ou picos174 da rede.  

Essa concepção reforça um diálogo teórico interessado nos aspectos de 

continuidade e de inacabamento dos trabalhos e dos gestos cuja ideia geral de 

dinamicidade relativiza definições deterministas de início e de fim demarcados e 

desafia a imposição de uma lógica de linearidade e de hierarquia ao processo 

criativo.  

Ao adotarmos o paradigma da rede estamos pensando o 
ambiente das interações, dos laços, da interconectividade, dos 
nexos, das relações, que se opõem claramente àquele apoiado em 
segmentações e disjunções. Estamos assim em plena tentativa de 
lidar com a complexidade e as consequências de enfrentar esse 
desafio (SALLES, p. 24, 2006). 

 

De maneira geral, destacamos na teoria das redes da criação, proposta por 

Salles, tem um enfoque no desenvolvimento de um pensamento relacional para os 

fenômenos de criação. “Muito nos atrai a associação de rede a um modo de 

pensamento” (2006, p. 23), esse modo de pensamento em rede reflete, sobretudo, 

uma natureza sistêmica 175  e semiótica. Há nesse viés, portanto, pontos 

interessantes de congruência com a perspectiva sistêmica. Principalmente no que 

se refere à admissão de uma postura investigativa interessada nas questões e 

características emergentes da interação dos fenômenos e seus ambientes. 

Lidar com esses aspectos, implica, sobretudo, numa aproximação à 

complexidade no âmbito criativo de artistas e comunicadores. Nesse sentido, a 

                                                        
173 Se fossemos falar, sob o viés sistêmico, do parâmetro da conectividade, que, conforme vimos a pouco 
em Vieira (2008), é relativo às conexões que geram mudanças nas histórias dos envolvidos e fazem emergir 
novas propriedades e características ao todo. 

174 Aqui difere a proposta processual dos demais estudos especulativos: “narrar o que acontece de um gesto 
para o outro não leva também à compreensão do movimento. Queremos entender como se constrói o 
objeto artístico e não recontar como se deu a sequência dos eventos ou das ações do artista. Estes eventos, 
por sua vez, não podem ser tomados como etapas, em uma perspectiva linear, mas como nós ou picos da 
rede (...)” (SALLES, 2006, p. 37). 

175 De maneira mais geral, conforme nos aponta Capra (2006, p. 50), “o pensamento sistêmico é sempre 
pensamento processual. Cabe salientar que na corrente do desenvolvimento do pensamento sistêmico na 
primeira metade do século XX “o aspecto processual foi enfatizado pela primeira vez pelo biólogo 
austríaco Ludwig von Bertalanffy no final da década de 30, e foi posteriormente explorado na cibernética 
durante a década de 40” (CAPRA, 2006, p. 50). 
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elaboração dos estudos acerca da rede de criação se coloca dentro de um conjunto 

móvel de estratégias e metodologias, que partem das análises das relações entre 

documentos, ambientes e percursos.  

Quanto à genealogia metodológica da crítica de processo é importante 

salientarmos seu vínculo inicial com as pesquisas francesas da Crítica Genética176 – 

corrente de investigação do processo criador que surge em meados dos anos 60 

mediante exploração de manuscritos e rascunhos literários. O que confere 

especificidade e distingue o posicionamento da crítica de processo é, sobretudo, o seu 

propósito de pesquisa dedicado aos processos como via para uma possível 

morfologia da criação (SALLES, 2011). 

A expansão para crítica de processo em Salles (2006, 2010, 2011, 2008) é dada 

mediante o avanço da pesquisa que passou a compreender uma diversidade de 

obras, processos e materialidades dos documentos envolvidos. “A perspectiva 

processual, se levada às últimas consequências, não se limita, portanto, a 

documentos já produzidos, que pertencem ao passado das obras” (SALLES, 2006, 

p. 169).  Nesse sentido, o escopo expandido de referências responde aos documentos 

de processo 177 , de maneira, portanto, “que não está atrelado à materialidade do 

registro, mas a sua função” (SALLES, 2010, p. 15).  

Sendo o fotográfico um dos campos de atenção recorrente nas pesquisas 

de processos 178 , destacamos uma interessante correlação entre a evolução e 

expansão da ideia relativa à abordagem dos documentos nos estudos da crítica de 

processo e os direcionamentos no sentido de alinhamentos com as questões 

fotográficas trazidas pelos arquivos de criação no campo. Dessa maneira, 

destacamos a contribuição dos estudos brasileiros de crítica de processo como 

denunciadores da própria necessidade de um viés de mobilidade voltado para a 

multiplicidade das práticas que envolvem a movimentação dos arquivos 

                                                        
176 Acerca disto ver o trabalho Crítica Genética – fundamentos dos estudos genéticos sobre o processo de criação artística 
(SALLES, 2008). 

177 Dizem respeito à materiais semióticos de naturezas muito variadas mas que conferem informações 
acerca do ato criador a serem consideradas pelo crítico de processo. Como exemplos podemos citar: cartas, 
vídeos, rascunhos, fotografias, diários, anotações, versões de obras, obras processuais e etc. 

178 Como os citados aqui anteriormente (capítulo 1, parte 2) desenvolvidos pelo Grupo de pesquisa em 
processos de criação da PUC/SP. 
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fotográficos. Estes que, conforme vimos nos primeiros capítulos desta pesquisa, 

pedem e expressam cada vez mais um olhar prospectivo ao fazer.  

Um viés de mobilidade e uma metodologia relacional de observação dos 

documentos e dos materiais de criação aparecem como vias pertinentes para lidar 

com a diversidade das produções no fotográfico e mostra-se, sobretudo, como 

uma possibilidade de percepção de tendências mais gerais, relativas ao momento 

contemporâneo de experimentações no campo.  

 

4.2 O Pensamento Fotográfico 

O Pensamento Fotográfico179 não se trata de uma nova nomeação ou tentativa 

classificatória da fotografia. E   um trabalho que se desloca de uma abordagem 

determinista de “definição”, em sentido mais restrito, de modo que caminha como 

um esforço de alinhamento com as tendências postas pelos fenômenos 

fotográficos em condição de complexidade180.  

A intensificação da característica dialógica (VIEIRA & SANTAELLA, 

2008; SALLES, 2011) no fotográfico indicia uma trama comunicativa que nos 

aproxima de maneira geral à ideia de pensamento em Charles S. Peirce. Para este 

teórico o pensamento é entendido como sinônimo de mente, ou seja, “como um 

processo do signo, e a estrutura do pensamento como princípios formais desse 

processo do signo” (DELANEY, 1993, p. 134), onde signo é aquilo que está 

presente à consciência enquanto pensamos, seja algum sentimento, imagem, 

concepção ou outra representação (PEIRCE, 2012). Deve-se ressaltar que, para 

Peirce, a ideia de pensamento não é exclusivamente humana: “você encontra a 

mente onde estão os tinteiros ou outros meios de expressar pensamentos, papel 

ou outros veículos para preservar e transmitir pensamentos” (SKAGESTAD, 

1999, p. 553). 

Como ação do signo nos referimos de maneira mais geral à noção de 

semiose, concepção esta que nos permite considerar o “entendimento do 

                                                        
179  O emprego do termo fotográfico segue uma intenção não de objeto (o que poderia remeter a algo 
circunscrito, determinado, previsível), mas de sistema. 

180 Trabalhados e expostos sob o forma de tendências nos capítulos 1 e 2. 
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pensamento-signo como processo, fluxo contínuo” (VIEIRA & SANTAELLA, 

2008, p. 59). Seguindo-se essas afirmações temos que “um pensamento é 

interpretado ou traduzido num outro, um pensamento serve sempre como signo 

do outro e para o outro” (SANTAELLA, 2004, p. 51).  

O Pensamento Fotográfico refere-se a uma visão relacional para o campo como 

um sistema sígnico e, portanto, considera sua natureza semiótica e comunicativa 

(caráter dialógico). Nesse sentido, pode ser considerado aqui como uma tentativa 

de propor um viés de mobilidade de caráter mais geral que vai de encontro com 

uma postura de segmentação do entendimento do campo. 

Para a discussão do Pensamento Fotográfico faz-se fundamental expor aqui as 

questões motivos de sua evocação. Dessa maneira, vejamos algumas implicações 

relativas à análise postas pelos movimentos contemporâneos de validação 

(publicações e arquivos), formação (promoção do conhecimento e da experiência), 

produção (criação e diversidade) e circulação (inerente aos ambientes criados e 

dialogantes), são elas:  

a) A efervescência de publicações e exposições que trazem materiais 

fotográficos diversos. De maneira que começam a expor a ideia de um ambiente 

de criação antes não contemplado na fotografia. Arquivos são trazidos não só 

como referências para se pensar obras publicadas anteriormente, mas como 

elementos que agregam novas perspectivas e expõem potencialidades de criação 

de outros trabalhos. 

b) A difusão de um discurso interessado nos processos de criação. Isto 

cabe, por exemplo, aos eventos fotográficos onde o curador, o crítico, o 

fotógrafo, falam e refletem sobre as obras por meio da ideia de percursos dos 

projetos. E soma-se a esse contexto a notação de um conhecimento sobre 

fotografia promovido por meio da experiência. Aqui enfatizamos os cursos, as 

práticas alternativas, artesanais e coletivas, os workshops em eventos onde o 

fotógrafo e/ou coletivo concebe um debate acerca de suas diretrizes aliado a   uma 

promoção prática destas. 
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c) Uma produção na qual o aspecto de diversidade é manifesto pelas 

dinâmicas de composições, para tal constatação destacamos as características de: 

pluralidade – uma preocupação relativa à multiplicidade de imagens, sejam da 

natureza do momento, de arquivos, materiais de criação e/ou instantâneos; 

heterogeneidade – um recorrente interesse pelo estabelecimento de conexões visuais 

entre diferentes versões e/ou momentos de imagens e materialidades no sentido 

de composição de outras representações mais complexas; variabilidade – um 

potencial de versatilidade de articulação de imagens expresso pelas disposições e 

arranjos estipulados a cada processo de visualização pública. 

d) Os fluxos de trabalho e de criação de ambientes de circulação nos quais 

encontramos lógicas responsáveis tanto pelo estabelecimento de arquivos, como 

também, pelo gerenciamento, pelas tentativas de ordenação, pelo 

compartilhamento, pelo armazenamento e pela manutenção desses formatos. 

A relação entre essas manifestações nos levam a algumas implicações mais 

gerais: 

i) Paira um caráter de convocação atual de arquivos, materiais e processos 

anteriores e diversos, de maneira que se tornam próximos e condizentes com o 

desenvolvimento de novos produtos e processos que convergem sob a forma de 

projetos. 

ii) Se há projetos fotográficos ao longo do tempo, esses fenômenos de 

diversidade não implicam necessariamente no desaparecimento de diretrizes, 

padrões e/ou na inexistência de aspectos de ordenação de trabalhos no campo. 

iii) Se há uma prática intermitente dentro de um contexto de variância 

técnica, essa percepção não desconsidera o aspecto local e histórico de que há 

mudanças estéticas e comportamentais retidas à base técnica, mas estas parecem 

surgir como as recursivas confissões da característica de variabilidade tecnológica 

própria dos processos constantes de reorganização e expansão no campo. 

Essas constatações indiciam o fotográfico como algo cuja capacidade de 

expressão passa a corresponder às relações dinâmicas entre seus elementos mais 

específicos (dispositivos, perfis, suportes, assuntos, arquivos, materiais). Somar, 
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portanto, as ideias de sistema sígnico e de dinâmicas evolutivas, ligadas ao aspecto 

do viés processual, permite conceber a complexidade fotográfica como uma noção 

mais ampla ligada a sua organização.  

 

4.2.1 A organização fotográfica  

Se nas décadas anteriores nos reservarmos a capturar, no contemporâneo, 

em vista da intensidade dada ao aspecto da articulação, esta noção amplia-se para 

o que concerne a mescla entre atividades de convivência, reflexão e criação.  

A intensificação contemporânea das condutas de ‘refotografar’ arquivos 

e/ou situações, de realizar registros de processos fotográficos que passam a 

integrar os próprios projetos, imagens de imagens em sequências em contínua 

condução (como nas plataformas), são alguns dos índices de uma atividade 

semiótica, na qual compósitos imagéticos dão continuidade a outros compósitos. 

Como um exemplo para visualizarmos esses aspectos temos o interessante 

trabalho Suns from Sunsets from Flickr (from Flickr)181 (2012), de Penelope Umbrico.  

 Concomitante às exposições de seus trabalhos, Umbrico percebe um 

curioso fluxo de publicações de imagens na plataforma Flickr sobre seus painéis 

fotográficos. “Algumas fotografias eu encontrei (principalmente no Flickr) de 

pessoas fazendo fotografias na frente de minhas instalações (como se fosse do 

próprio pôr do sol)”. Isto é, na própria plataforma de onde coletava as imagens 

feitas por pessoas acerca do pôr-do-sol, flagra a continuidade do gesto, mas este 

motivado pelo próprio trabalho. Desde 2006, portanto, Umbrico coleta esses 

arquivos. Dessa maneira, uma versão dessa dinâmica coletiva é exposta em Suns 

from Sunsets from Flickr (from Flickr) (ver fig. 155) na seguinte ordenação: na primeira 

linha pessoas tirando fotos do painel Suns (from Sunsets) from Flickr (2006 – em 

progresso); na segunda, as fotografias que tiraram do painel; na terceira, pessoas 

fazendo fotos de pessoas em frente ao painel; na quarta, as fotografias das pessoas 

que tiraram fotos de outras pessoas em frente do painel; e na quinta linha, o 

                                                        
181 Integrou a exposicão Art that Iterates na Galeria Macy em Nova Iorque. Fonte: <seanjustice.com/img/ 
essays/justice_artIterates_full.pdf> Acesso em: 05/2015. 
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público fazendo imagens das fotos de pessoas que tiraram fotos de pessoas em 

frente à Suns (from Sunsets) from Flickr. 

 

Fig. 155 – Instalação de Suns from Sunsets from Flickr (from Flickr).  Fonte: <www.flickr.com/phot 
os/seanjustice/8057330684/in/album-72157631683627910/> Acesso em: 05/2015. 

O forte caráter dos hibridismos de áreas, trabalhos e práticas aponta cada 

vez mais para um viés de multiplicidade de perspectivas para as temáticas. Além 

disso, reforça o fazer coletivo no qual há uma grande pluralidade de pontos de 

vista que integram diferentes projetos fotográficos, conforme vimos com as 

tendências de compartilhamento e apropriação de arquivos.  

Para termos uma noção da amplitude e dos desdobramentos acerca de 

características ligadas aos coletivos fotográficos é interessante verificarmos 

algumas delas assinaladas pelo pesquisador Ronaldo Entler182 (2011) 

Em suas várias configurações possíveis os coletivos de 
fotógrafos podem se confundir com uma cooperativa ou agência 
de fotografia, um banco de imagens, uma “indústria” que 
otimiza a produção de obras visuais complexas; também com 
um laboratório de experimentação de linguagens, um grupo de 
estudos e pesquisas, uma produtora de eventos culturais. Muitos 
coletivos se identificam com uma ou outra dessas atividades. 
Alguns poucos se destacam pela liberdade de atuar 
simultaneamente em todas essas frentes.  

 

Destacamos também a existência de um viés coletivo, no sentido de 

elaboração de projetos, relativo a uma interação que envolve múltiplas curadorias, 

                                                        
182 Citação pertencente ao artigo Os coletivos e o redimensionamento da autoria fotográfica publicado na Revista 
Studium, disponível em: <www.studium.iar.unicamp.br/32/3.html> Acesso: 03/2015. 
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seleções e edições cruzadas mediante revisitações de arquivos. Partem dessas 

características, por exemplo, exposições fotográficas como Blog Re-blog (2013). Sua 

concepção reuniu 200 fotógrafos selecionados que foram então emparelhados 

aleatoriamente formando duplas nas quais cada fotógrafo tinha a tarefa de 

selecionar a imagem do portfólio online do outro (ver fig. 156). 

   

Fig. 156 – A fotografia disposta de cada fotográfico corresponde à seleção realizada pelo seu par. 
Por exemplo, à esquerda, a fotografia escolhida por Ignacio Navas do portfólio fotográfico de 
Sam Logan e vice-versa. Fonte: <ssiiggnnaall.com/exhibitions/blogreblog/gallery.php> Acesso 
em: 12/2015.  

Ressaltamos também o fato de existência de um perfil cada vez mais 

multidisciplinar do fotógrafo. Apenas para termos uma ideia, no âmbito da prática 

do fotojornalismo, a pesquisa O estado da fotografia de notícias: a vida e o sustento de 

fotojornalistas na era digital (2015)183 revela que fotógrafos atuantes que foram ou que 

estão na universidade situam-se, em grande parte, nas áreas de artes e 

humanidades. Em seu Decálogo Pós-fotográfico184 (2011), o fotógrafo espanhol Joan 

Fontcuberta nos profere uma síntese interessante da multifuncionalidade desse 

sujeito que cada vez mais “se confunde com o curador, com o colecionista, o 

docente, o historiador da arte, o teórico (...)”. 

 

4.2.1.1 A emergência de perspectivas 

Se estamos envoltos por uma lógica fotográfica, esta provavelmente não 

corresponde apenas a algo localizável num instrumento e/ou formato realístico de 

                                                        
183 A que trouxemos no capítulo 3. 

184 Inerente ao seu interessante texto sintomático Por un manifiesto posfotográfico (2011) veiculado pelo jornal 
espanhol La Vanguardia. 
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representação (produto fotográfico). Se formos em busca de discursos no âmbito 

das produções (em que atribuímos autorias localizadas) nos deparamos de maneira 

corrente com depoimentos como o do fotógrafo japonês Araki Nobuyoshi: 

“Fotografia não é sobre a câmera. É claro que precisamos da câmera. Se queremos 

escrever uma carta romântica, precisamos de alguma ferramenta para escrever. 

Mas qualquer coisa que um lápis ou uma caneta esferográfica é bom para isso” 185. 

Quando questionado acerca do uso de celulares para produções fotográficas, por 

exemplo, o brasileiro Luiz Santos coloca: “nunca fotografei tanto como fotografo 

hoje. Mas de uma forma totalmente despreocupada. Ando com o celular no bolso 

e tudo o que não fiz com uma câmera faço hoje com o celular”186. Já o brasileiro 

Milton Montenegro depõe: “o celular me proporcionou uma volta a produzir 

fotografia de um jeito inédito. (...). Já ouvi fotógrafos que se sentiram 

reestimulados a produzir mais pelo fato de ter uma câmera que cabe no bolso”187. 

Quanto a ideia de produto fotográfico, o americano Jerry Uelsmann, precursor da 

fotomontagem no século XX, aponta o questionamento:  

O comentário que sempre me lançaram era dizer – ‘Bem, isso é 
interessante, mas não é fotografia’. E eu dizia, ‘Desculpe-me. 
Estou na câmara escura por horas. Comprei tudo na loja de 

câmera. Como deveria chamar isso?’188 

 

De certo, a lógica fotográfica confere também um curso de consciência189. 

A emergência de ordenação de produtos e versões de imagens, por exemplo, 

compõem o caráter iterativo de cognições que envolvem o próprio fazer. O 

                                                        
185 Near Equal Moriyama Daido (2001). Fonte: <www.youtube.com/watch?v=VCL1SnIYZUw> Acesso em: 
01/2016. 

186 Depoimento disponível no documentário A Árvore da Fotografia (2012). 

187 Depoimento disponível no documentário A Árvore da Fotografia (2012). 

188  “The comment that just always threw me was they say, `Well, this is interesting, but this is not 
photography.` And I'm like, "Excuse me. I'm in the darkroom for hours. I buy everything at the camera 
store. What am I supposed to call this?” Fonte: <www.lynda.com/Photography-tutorials/Jerry-Maggie-
photography/90633-2.html> (2012) Acesso em: 03/2016. 

189 Relativo ao sentido mais geral empregado na semiótica peirceana no qual temos que “todo estado da 
consciência é uma inferência de modo que a vida não é senão um sequência de inferências ou um fluxo de 
pensamentos” (PEIRCE, 2012, p. 306).  
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canadense Christopher Anderson, por exemplo, num navio, em ocasião de 

cobertura de reportagem sobre os imigrantes haitianos em 2000, continua a 

fotografar mesmo com a forte iminência de naufrágio. No reencontro com as 

imagens Anderson reflete:  

Bem mais tarde, já em casa, me perguntei: por que tirar 
fotografias que ninguém verá? A única explicação é que o ato de 
fotografar tinha mais a ver com explicar o mundo a mim mesmo 
do que explicá-lo a outrem. As imagens serviam para comunicar 
algo acerca de minha experiência, e não para transmitir uma 
informação literal (ANDERSON in LUBBEN, 2012, p. 418). 

 

A prática fotográfica pede e implica numa circulação e emergência de 

arquivos de maneira fundamental para a própria condução e continuidade dos 

gestos. Estes, de forma relacionada, em rede (SALLES, 2006), ligam de modo geral 

essa lógica a uma noção de algo que envolve processo. Fato, portanto, que denota 

um caráter de envolvimento com a própria linguagem. Em entrevista ao 

pesquisador Rubens Fernandes (2002, p. 216), o fotógrafo Kenji Ota profere: 

(KO) – Acho que ainda eu estou chegando na fotografia.  
A gente está sempre chegando, tentando chegar. 

(RF) – Você não chegou ainda? 
(KO) – Não, porque tudo é um processo.” 

 

A lógica fotográfica e/ou o que se refere fotografia posta pelos discursos 

contemporâneos, por exemplo, não remete a algo relativo a somente a uma 

atribuição, a uma localização. Sob a notação de sua característica processual, infere 

características de relações no curso do tempo, relativas a diferentes momentos e 

dimensões.  

Nesse conjunto de processos e produtos, propósitos podem ser 

apreendidos e consolidados ao longo do tempo e agregam ao fotográfico a 

característica mais geral de algo que envolve um projeto. Quando questionado 

acerca do que compreende os seus trabalhos com os documentos e com as 

imagens, o fotógrafo brasileiro Miguel Rio Branco ressalta: “você tem de construir 
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alguma coisa com aquelas imagens. Ou e   um livro ou e   uma exposição, enfim, tem 

que ter um conjunto de imagens que, conectadas, formam uma poesia visual”190. 

Somamos também o que profere o brasileiro Felipe Russo acerca do 

desenvolvimento de seu trabalho fotográfico 10 anos amanhã:  

Preciso compreender algumas coisas antes de produzir novas 
imagens. Tenho tentado entender a forma, o corpo que esse 
grupo de imagens pede. Nesse processo uma série de crenças 
iniciais perdem sentido. Sempre pensei em uma estrutura 
narrativa sequencial tendo o livro como o suporte para esse 
percurso. Hoje o trabalho tem se estruturado como 
agrupamentos de micro narrativas, blocos formados por dípticos 
e trípticos independentes. Um mapa em que os pontos se ligam 

em uma estrutura de nuvem. (...)191 

 

Na esfera das produções no campo, por exemplo, a noção de projeto não é 

alusiva apenas a uma execução de um determinado trabalho, de maneira que 

devemos entendê-la também como o que concerne às leis de continuidade e de 

inacabamento das obras. Nesse sentido podemos, através do viés processual, 

conceber que cada trabalho tornado público num determinado tempo apresenta 

uma possível concretização de um grande projeto (SALLES, 2011). 

De certo temos que trabalhos fotográficos (sejam livros, exposições, etc) 

derivados de projetos exprimem um fluxo de intensidade de relações com a 

linguagem que concernem o envolvimento com os assuntos e as temáticas 

abordadas; com os arquivos gerados (sejam tidos como referências e/ou 

“matérias-primas”) e em processo; a importância das materialidades (suportes 

sejam físicos e/ou virtuais), instrumentos (por exemplo, a utilização de 

dispositivos) e ambientes (sejam de criação e/ou veiculação), dentre outros. Cada 

um desses pontos possui seu grau de importância. Lembramos192 que não se trata 

                                                        
190  Citação retirada da entrevista Existe uma busca constante, algo que na  o para (2012) com o fotógrafo 
concedida ao Arte & Ensaios. Fonte: <www.ppgav.eba.ufrj.br/wp-content/uploads/2014/05/entrevista-
Miguel.pdf> Acesso em: 09/2013. 

191 Trecho coletado em entrevista concedida para o site Olhavê em 2014. Fonte: <olhave.com.br/2014/ 
01/felipe-russo> Acesso em: 01/2015. 

192 Conforme vimos no capítulo 3 deste trabalho. 
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de uma atribuição a um centro e/ou sequência pré-determinada, mas de 

verificação de fluxos de condutas e de trabalho, conexões, interações, emergências 

sob a forma de picos, de nós da rede de um determinado fotógrafo e/ou coletivo 

num determinado curso do tempo, que convergem ao fazer fotográfico.  

Apesar do contexto de diversidade, esse conjunto de interações possíveis 

nos leva a observação de algumas regularidades que emergem como índices de 

possíveis comportamentos desses elementos envolvidos, como também, numa 

visão mais macroscópica de relações, do próprio status do que envolve o 

Pensamento Fotográfico. Dessa maneira, no intuito de melhor apreensão de 

características mais gerais ligadas às dinâmicas de organização, cumpre aqui pôr 

em relevo três níveis de perspectivas fotográficas coexistentes percebidas no 

contexto atual, são elas: produto, processo e projeto193.  

 

Produto  

É alusiva à verificação dos objetos 194 materiais (em versões física e/ou 

digital) decorrentes de autoria individual e/ou coletiva, que alimentam a condição 

de rede fotográfica, como, por exemplo, imagens fotográficas (em versões em 

processo e/ou finalizadas), arquivos, folhas de contato, matrizes, suportes, 

negativos, livros, exposições, dispositivos construídos como meio ou fim de 

experimentos fotográficos (artesanais ou não). 

A perspectiva de produto fotográfico responde aos elementos e 

composições derivadas dos gestos relacionais, dialógicos e reiterativos com os 

dispositivos de captura, produção, articulação, veiculação de imagens. Discorre 

acerca das forças manifestas pela busca de duração e permanência dos estados 

visuais ao longo do tempo e às relações de incorporação física de padrões de 

organização fotográfica. 

Como vias de concretizações e de elos para a continuidade de condutas 

mostram-se como mediações de aproximação entre o fazer fotografia e o refletir 

                                                        
193 A utilização desses termos parte de uma tentativa de aproximação semântica aos verificados no campo.  

194 Também podem ser alusivos à ideia de estruturas localizadas. 
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sobre fotografia. O sistema fotográfico, se centralizado apenas nesta perspectiva, 

recebe uma predominância de viés retrospectivo e passa a responder de maneira 

mais comumente associada às ideias de fixo, instantâneo e de ato fotográfico.  

 

Processo  

Valida a importância das características emergentes no fluxo de produções, 

de articulações, de experimentações. Dessa maneira, traz à tona o aspecto de 

mobilidade de relações dos produtos e das diferentes atividades fotográficas 

(captar, criar, editar, veicular) ao longo do tempo. Nesse sentido, confere também 

a riqueza comunicacional das dinâmicas que integram os trabalhos individuais 

e/ou coletivos entre os atores (fotógrafo, curador, editor, etc.), os dispositivos 

(câmeras convencionais, câmeras artesanais, computador, software, scanner, 

aparelhos móveis, etc.), os suportes e os ambientes (físicos e/ou virtuais). 

De maneira mais geral, a perspectiva de processo confirma os 

relacionamentos mente e matéria e conferem a característica de continuidade e 

inacabamento ao fazer, de maneira que envolve a emergência e o trato com 

diferentes produtos no fluxo de diálogo criativo de trabalhos em processo e/ou 

em suas versões finais. Em consequência disso, denota uma ênfase prospectiva ao 

campo.  

Pode ser atribuída a uma necessidade de atenção a trabalhos contemplados 

em processos, que trazem a ideia de fluxo de tempo, este manifesto seja por meio 

síncrono de acompanhamento (caso snapchat, por exemplo) ou por simulações 

(trazidas em instalações, exposições, etc) de transformações e de articulações de 

produtos fotográficos que desejam expressar o aspecto de continuidade criativa. 

 

Projeto 

Enquanto uma perspectiva faz alusão a uma ideia de um fazer fotográfico 

contínuo rumo a uma configuração que reúne e contempla as decorrências de 

idealização, transposição, experimentação, ordenação, apresentação e 
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gerenciamento. Contempla e valida as qualidades, características e diretrizes 

emergentes e herdadas nas perspectivas de processo e produto.  

De modo mais amplo admite-se aqui o fato de que a rede criativa 

fotográfica é fundamentalmente inferencial195, de maneira tal que as tendências 

que concebem o movimento em direção à realização de um projeto advêm de 

relações e adaptações, de maneira que não são totalmente demarcadas, em 

consequência disso “não apresenta já em si a solução concreta para o problema, 

mas indica rumo. O processo é a explicação dessa tendência” (SALLES, 2011, p. 

37).  

Expressa o caráter ulterior de formação dos conjuntos e dos compósitos 

de imagens e discorre acerca dos processos de ordenação de arquivos fotográficos. 

Por meio desse viés, podemos compreender as imagens não apenas como 

resultantes, mas como integrantes de um contexto maior de multiplicidade de 

processos e conexões ao longo do tempo. Essa perspectiva reverbera na 

apreciação da coexistência dos potenciais de ações, abordagens e enfoques 

retrospectivos e prospectivos no campo. 

  

A multiplicidade de padrões visuais no fotográfico pede uma observação 

de modo amplo a considerar o ambiente de recursividade de interações e de gestos 

e logo de emergência de padrões.  

O aspecto de correlação entre essas perspectivas evidencia o caráter 

potencial de conectividades e logo de integrabilidade no fotográfico. De maneira 

tal que expressa a necessidade de atenção às qualidades e às propriedades 

emergentes desse contexto. 

 

4.2.2 A auto-organização fotográfica 

Em aproximação ao conceito sistêmico de organização temos de maneira 

mais geral a noção de fotográfico enquanto um sistema complexo composto por 

                                                        
195 Aqui lembramos a noção peirceana de semiose. 
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processos não-lineares 196 . Este posicionamento parte da premissa de que 

“processos que ocorrem simultaneamente em diferentes escalas ou níveis são 

importantes e que o comportamento de sistemas como um todo, depende de suas 

partes de modo não trivial (não linearmente)” (VIEIRA & SANTAELLA, 2008, 

p. 49). Desse modo, a adoção de um viés relacional implica na consideração de 

que o movimento de produções, ações e ambientes no campo não são regidos 

necessariamente por uma lógica de linearidade, muito menos de hierarquia. Essa 

acepção mais geral, nos ajuda a lidar, por exemplo, com o fluxo de apropriações, 

de revisitações e de articulações de arquivos fotográficos, posto pela atual 

produção, no qual a realização não está necessariamente retida a uma ordem de 

trabalho fotográfico convencional de captação e veiculação de imagens. 

Devemos ressaltar a notação de que a ideia de um regime não-linear no 

fotográfico enquanto um sistema como um todo não implica necessariamente na 

concepção de algo desprovido de condutas lineares (VIEIRA, 2008). Para isso é 

necessário conceber que a organização fotográfica é dotada de diferentes níveis de 

ordenação que podem ser entendidos aqui como as possibilidades de 

conectividades efetivas e logo de arranjos possíveis entre os elementos e/ou 

componentes mais específicos (no sentido de iterativos) como os dispositivos, os 

perfis, os suportes, os assuntos, os arquivos, os materiais, os ambientes. Uma 

noção de predominância de ordem no sentido de determinação ligada à 

centralidade do dispositivo, por exemplo, coloca a noção de fotografia circunscrita 

no aspecto mais receptivo, estático, cuja lógica permeia a sucessão linear, na qual 

se reflete, de acordo com o teórico da imagem Josep Català, um “pensamento 

dicotômico, basicamente reducionista” enquanto que uma abordagem complexa 

“descobre a cada momento novas implicações do real” (CATALÀ, 2005, p. 89). 

Do ponto de vista dos fluxos de trabalho destacamos, sob o viés 

processual e sistêmico, o aspecto relativo às ordenações dinâmicas. Esta 

característica discorre aqui acerca da percepção da existência de interações, de 

simultaneidades e de transversalidade de ações e práticas. Nesse sentido, infere, de 

                                                        
196 Podemos recorrer como imagem mental de processos não-lineares o formato tridimensional e interativo 
da nuvem de tags - tag cloud. 
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maneira geral, que processos de interações e de conexões do sistema fotográfico 

não possuem necessariamente um centro controlador, mas multicentros 

integradores. Essa notação nos permite conceber que noções como início e fim 

demarcados de um processo fotográfico podem ser relativizados (SALLES, 2006). 

Ressaltamos que as importâncias e os pesos dados aos elementos que 

compõem os padrões e formatos passam a corresponder ao fluxo de intensidade 

de relações com a linguagem (conhecimento, convívio e experimentação) e os 

propósitos (temas, buscas, interesses) num determinado ambiente de projeto no 

curso do tempo, que podem ser observados, por exemplo, na realização de um 

trabalho.  

A noção de ordenações dinâmicas no fotográfico antevê, do ponto de vista 

processual e sistêmico, o fato de que uma variação ocorrendo em um dos eixos de 

condução implicará, em alguma medida, numa variação em outros eixos (VIEIRA 

& SANTAELLA, 2008). Dessa forma, a propriedade ressalta, portanto, a 

característica de pluralidade, heterogeneidade e variedade de produções no campo.  

Em consequência disso, devemos atentar, sob o ponto de vista receptivo, 

que o aspecto factual e informacional emergente nesse âmbito responde também 

aos laços de conexão física e de representação objetiva também pertinentes ao 

percurso fotográfico como, por exemplo, no processamento e articulação dos 

arquivos.  

Visto que características no sentido de levantamento classificatório de 

complexidades nos levariam a uma longa lista de complexidades especiais, nos 

voltamos aqui a pôr em ênfase algumas propriedades sistêmicas em dimensões e 

relações mais localizadas no âmbito fotográfico atual. 

 

4.2.2.1 O caráter ulterior dos compósitos  

A intensidade de movimentações e compilações de imagens nos trabalhos, 

situação que revela um alto grau de diversidade em suas composições, nos coloca 

diante da importância relativa à propriedade de conectividade no sistema 

fotográfico. Nesse sentido, a tendência de construção de grandes arquivos parece 
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responder a uma intensificação da característica ulterior de ordenação e formação 

de compósitos. 

Aqui, o sentido ulterior não se refere a uma ideia de recomposição de uma 

unidade anterior, como, por exemplo, de restabelecimento de um contexto de 

realização das imagens, mas, mais do que isso, é relativo a uma ideia de construção 

de unidade e/ou compósito cuja ênfase está nas propriedades emergentes pela 

interação de imagens múltiplas e diversas. Essa apreensão convoca a ideia 

sistêmica de que “as características do complexo, comparadas às dos elementos, 

parecem ‘novas’ ou ‘emergentes’” (BERTALANFFY, 2015, p. 83). Nesse sentido, 

essas possíveis propriedades apontam para a percepção das inter-relações no 

fotográfico. 

A característica ulterior nos fornece indícios de que fotografias e arquivos 

publicados não se tratam de elementos isolados, mas convivem e pertencem a um 

contexto maior de influências, atuações e conexões. Isto, no entanto, não implica 

na desconsideração enquanto existentes individuais, mas na ideia de relações em 

grupo como vias emergentes de qualidades e de padrões. Podemos pensar que, se 

as imagens fotográficas exprimem pausas entre elas, o estabelecimento de 

conjuntos de relações, sejam dissonantes e/ou consoantes, num determinado 

espaço e tempo, compõem a harmonia.  

A emergência dos compósitos, compreendida dinamicamente, discorre 

sobre o inacabamento inerente à prática fotográfica, na medida em que fotografias 

e materiais (folhas de contato, por exemplo) antes desconsiderados ou mesmo já 

publicados podem ser reavaliados, rearticulados, testados e trabalhados em novos 

conjuntos de temáticas e de qualidades. Pelo que foi observado nos casos 

contemporâneos, os compósitos integram diferentes temporalidades relativas aos 

eventos captados. 

O aumento de ambientes ordenadores sejam públicos ou privados, 

coletivos ou individuais, relativos, por exemplo, aos álbuns, às plataformas, às 

folhas de contato, aos diários, aos softwares etc., reforçam a necessidade de 

estabelecimento de vias de convívio e de investigação dos assuntos e temas não 
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dissociadas das práticas de articulação (seleções e edições) e veiculação, 

características do processo fotográfico. 

A relevância dada a percepção de qualidades partilhadas entre objetos 

fotográficos expressam tentativas de elos e de coerência de sentido entre arquivos 

de diferentes trabalhos que se mesclam em temáticas e estilos mais abrangentes. 

Contudo, cada uma dessas qualidades se resolve, à análise, em um número 

considerável de ações e movimentos elementares. 

A qualidade ulterior de ordenação no fotográfico aponta para a 

propriedade de integrabilidade no campo em crescente complexidade. Fato que 

confere a atenção para a existência do aspecto iminente da transversalidade dos 

arquivos e seus processos. 

 

4.2.2.2 A transversalidade do arquivo  

Os produtos fotográficos, em seus formatos mais simples como, por 

exemplo, as fotografias convencionais que fazemos cotidianamente, são elementos 

de afirmação (sentido alter, existentes) de fundamental importância para a 

continuidade e condução do próprio hábito, este não só de obtenção de imagens, 

mas de reflexão e de criação de trabalhos. Nesse sentido, é importante 

destacarmos que os arquivos conferem funções interligadas e fundamentais em 

constante ativação, são algumas delas: de manutenção, relativa à estabilidade das 

referências, das afirmações práticas e das influências197; de duração, em acepção 

processual, corresponde à garantia do curso iterativo de processos de articulação e 

veiculação inerente às jornadas de trabalhos, de buscas, de testes; de evolução, são 

geradores e/ou indicadores de soluções e podem ser vias de possibilidades 

criativas ao longo do tempo.  

A consideração do trânsito das imagens entre projetos, condutas 

(processamento) e ambientes (diferentes formatos) discorre acerca de questões 

processuais de duração e de permanência que pedem a notação do aspecto de 

                                                        
197  Pelo viés sistêmico remete a característica da função memória posta por Bunge (in VIEIRA & 
SANTAELLA, 2008, p. 87) esta diz respeito a notação de que “construção de um estado do sistema, 
presente, a partir de estados anteriores, com algum alcance no passado”.  
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transversalidade. Este, portanto, corresponde à tendência de fluxo de coexistência 

de diferentes padrões, formatos e estágios visuais das imagens expressos sob a 

forma de versões tradicionais, de testes, de materiais de criação, de experimentos. 

A característica de transversalidade permite conceber que a ideia de estático 

no fotográfico não está necessariamente dissociada da contingência das versões, 

da efemeridade, das ações de atualização ligadas à articulação e à veiculação, das 

mesclas e hibridismos dos processamentos, do contexto tradutório de circulação 

entre ambientes de conjunto e fluxos de trabalho individuais e/ou coletivos. 

O aspecto da transversalidade corresponde à multiplicidade de funções 

ligadas ao arquivo, como também, traz à tona o caráter das interações e das 

conexões eficientes existentes no ambiente de articulação dos compósitos.  

 

4.2.2.3 A dinâmica evolutiva de articulação  

É pertinente, neste momento, enfatizarmos a percepção de que o caráter 

de continuidade de um projeto fotográfico responde, num fluxo do tempo, a uma 

constante de reordenação lógica expressa por dinâmicas de articulação. Aspecto 

este ligado à verificação da multiplicidade de perspectivas e de possibilidades de 

construção de narrativas visuais no campo que tanto flagramos nas tendências 

expressas nos capítulos anteriores. Sua verificação pede a constatação de ações 

recursivas e correlacionadas que podemos discernir como voltadas à reflexão e à 

criação.  

A quantidade sequencial de disparos sobre um mesmo tema, ou mesmo a 

apropriação e o colecionismo acerca deste, por exemplo, provoca a posteriori uma 

necessidade de movimento de proximidade com essas imagens. No contexto da 

articulação fotográfica o exame iterativo de revisitações dos arquivos responde a 

necessidade de condutas de reflexão dentro do ambiente de tentativas de 

ordenação. A análise a posteriori das imagens captadas, por exemplo, mostra-se, 

em alguns casos, indispensável ao conhecimento do processo de criação 

fotográfico. Deixando clara a tendência ensaística como método para se chegar a 

“fotografia ideal”. 
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A ação reflexiva nos aproxima das necessidades individuais e/ou coletivas 

relativas às características da autocrítica, da avaliação, da percepção de acasos e 

erros no processo, dos diálogos com a materialidade e os assuntos e, no decorrer 

do tempo, a produção de diretrizes, metodologias e estilos. Não é a toa que há os 

ensejos de muitos fotógrafos de realizar anotações e vincular outros materiais de 

registro, adicionando, por exemplo, datas, localidades, situações peculiares vividas 

na ocasião, intenções, a auto-avaliação da realização das imagens (quais são mais 

fortes) e etc.  

As escolhas e buscas que movem os disparos feitos em campo, por 

exemplo, mostram-se como vias de reflexão e criação, na medida em que o 

fotógrafo parte de um mundo caótico e, “escolhendo o ponto de observação, o 

enquadramento, o momento da exposição e selecionando um plano focal” 

(SHORE, 2014, p. 37), cria uma estrutura capaz de impor uma certa ordem à cena.  

Esse processo de articulação continua na análise do material que foi 

produzido em campo por meio da reflexão das tentativas, da realização de 

aprimoramentos e achados. No reencontro com essas imagens, o ato de selecioná-

las corresponde a uma continuidade de ordenação que surge como uma resposta 

mais aproximada aos percursos e buscas. Dessa maneira, as ações de reflexão 

reiteram o viés retrospectivo e documental no fazer fotográfico. 

No fotográfico, portanto, o hábito de clicar persiste, mas é um gesto que 

parece ser ressignificado, isto é, sugere a admissão de novas crenças ligadas à 

característica de duração e das variáveis de articulação. Passa a envolver uma 

noção de acionar a inscrição da imagem que não se limita somente ao corpo de 

uma câmera convencional. Ganha uma dimensão de gesto projetual uma vez que 

passa a ser parte de um projeto maior de experiência, aprendizado, metodologia, 

proposta, percurso, criação. Nesse sentido, as ações de criação fazem alusão a um 

viés prospectivo do qual decorrem as possibilidades criativas. 

Destacamos também que as ações de criação discorrem acerca das soluções 

emergentes das conexões entre os parâmetros normativos e regras específicas 

advindas dos instrumentos, do material e dos ambientes de veiculação e as 
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pertinentes à dinâmica do universo das temáticas e dos estilos que envolvem cada 

fotógrafo, grupo e/ou coletivo. Aqui temos as experimentações, os gestos 

tradutórios e a multiplicação de versões e materiais de processo.  

Deve-se deixar claro que ambas as ações contemplam, portanto, as relações 

entre códigos e regras específicas pertinentes ao universo de cada fotógrafo, do 

grupo, do material, da mídia. 

 

4.2.2.4 O aspecto das cotemporalidades  

Cabe a nós destacar que há, de maneira geral, no âmbito da experiência do 

fazer fotográfico, a emergência de representações complexas dotadas de 

características de assimetria 198  temporal relativa à variabilidade existencial dos 

arquivos e das ações envolvidas.  

Na perspectiva de projeto (nas quais estão imbuídas as de produto e 

processo), por exemplo, é possível considerar os variados níveis de movimentos 

retrospectivos e prospectivos que, conforme vimos a pouco, compõem as 

dinâmicas de articulação.  

Além do aspecto das cotemporalidades relativos aos processamentos de 

imagens, há ainda o que diz respeito à temporalidade dos compósitos e, portanto, 

à convivência de imagens pertinentes a diferentes momentos e períodos199 que 

compõem os agrupamentos e que promovem a variabilidade de narrativas e a 

multiplicidade de perspectivas lineares e não-lineares dos compósitos. Como se 

pode constatar, há uma ampliação da ideia de composição fotográfica. Nesse 

sentido, a temporalidade não é unicamente definida por uma noção de concepção 

de elementos sequenciais e isolados, mas inclui também as relações destes no 

tempo. 

Somamos a percepção de que, nas práticas experimentais e alternativas 

(por exemplo, de Anthotypes e Cianótipos), o ciclo de processos e simultaneidade 

de efeitos e transformações na matéria discorrem acerca de uma dimensão 

                                                        
198 No sentido do fazer estar necessariamente condicionado a uma noção simplificada de sequência de 
condutas em direção única, linear. 
199 Aqui lembramos o fato dos fluxos de revisitações, apropriações e articulações. 
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temporal da prática não definida, necessariamente, pelo tempo referente a ideia de 

uma conexão física pontual com o que foi capturado em um determinado 

momento. Nesse âmbito, a dimensão temporal da imagem também confere aos 

diferentes processos de reação ativados por fontes (por exemplo, solar) e agentes 

– a incluir as intervenções contínuas do fotógrafo e da ação dos próprios químicos 

utilizados que perduram agindo sob a matéria. Nesse sentido, temos uma 

comunicação expressa entre as materialidades (semiose) relativas aos diversos 

suportes (papéis, matrizes fotográficas, etc.), as combinações de químicos, o fluxo 

de radiação solar que discorre acerca de uma diversidade de temporalidade 

processual.  

As características de ordenações dinâmicas, compósitos, transversalidade 

dos arquivos, das dinâmicas evolutivas de articulação e das cotemporalidades 

mostram-se como índices de transformações e de aspectos de indeterminação no 

contexto atual dos processos fotográficos. No entanto, essas possíveis 

propriedades reforçam a intuição de que essas questões não implicam 

necessariamente no desaparecimento de padrões e/ou na inexistência de aspectos 

classificatórios de ordenações no campo, mas da presença destes em níveis mais 

subjacentes, mais profundos, ligados a uma dinâmica de organização mais 

complexa, o Pensamento Fotográfico. 



 



 

Considerações 

 

Nossa tentativa inicial em apresentar a noção de Pensamento Fotográfico foi 

deflagrar o contexto atual de multiplicidade de eventos no fotográfico e, com isso, 

expor a necessidade de investigação das questões detonadoras de sua 

complexidade. Com esse intuito, buscamos observar e tratar os índices desse 

cenário a partir das lentes sistêmica e processual. Fato que nos permitiu trazer à 

tona algumas tendências mais gerais manifestas em condições de diversidade sob a 

forma de perspectivas, aspectos e propriedades. 

Há muito o que se fazer. Temos consciência de que, muitas questões 

ficaram em aberto, mas, ao mesmo tempo, de que estas são impulsos necessários 

para a continuidade de toda pesquisa. Tendo isto em vista, cabe a nós, em seguida, 

realizar algumas observações e indicar possíveis desdobramentos para estudos no 

âmbito do Pensamento Fotográfico.  

Acerca do que confere as condutas metodológicas neste trabalho 

enfatizamos que, no decorrer da análise dos casos detonadores, a predominância 

de um discurso que tende para reflexões mais gerais se deve ao momento 

exploratório desta pesquisa, interessada, sobretudo, no desenho das interações que 

compõem o fotográfico. O que não quer dizer que não se possa desenvolver 

verificações, por exemplo, acerca de aspectos mais específicos relativos aos 

contextos culturais e sociais (em viés mais antropológico) que perpassam os casos 

e os exemplos.  

Pelo viés do Pensamento Fotográfico chegamos a um campo cujos 

movimentos expressam uma rede complexa de relações. Dentre elas, destacamos 

ações de reflexão e criação que compreendem o que sintetizamos por perspectivas 

de produto, processo e projeto. Essas perspectivas discorrem, portanto, sobre uma 

consciência de ambientação das interações que posicionam as imagens, os 

dispositivos, os arquivos, os fotógrafos. 

O exercício de correlação dessas perspectivas procurou contribuir com a 

contemplação de dois movimentos complementares para aproximações 
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investigativas no campo: um volta-se para as condições estéticas e 

comunicacionais mais específicas de produtos e processos; enquanto que o outro 

insere essas condições num contexto de projeto entendido de modo mais amplo, 

como um ambiente dotado de diretrizes constituintes de práticas, ações e 

trabalhos, sejam individuais e/ou coletivos ao longo do tempo. Lidam, portanto, 

com a percepção desde níveis mais específicos ligados à superfície visual dos 

produtos emergentes aos dialogantes com as qualidades de organização mais 

complexa como os projetos fotográficos. 

É importante ressaltar que as perspectivas não são, portanto, modos 

isolados de observação, mas se dispõem como diretrizes de investigação que se 

intercruzam. Pode-se optar, num determinado momento, pela ênfase de uma 

delas, porém, advertimos que não se deve perder de vista a riqueza das qualidades 

de suas correspondências. Ciente disso é interessante admitir, numa verificação 

acerca de fenômeno fotográfico, às características emergentes de suas relações.  

Junto às perspectivas estipulamos alguns aspectos e propriedades 

contemporâneas mais gerais, são eles: ordenações dinâmicas, compósitos, 

transversalidade, dinâmicas de articulação e cotemporalidades. Caminhos para 

uma possível cultura de posicionamento investigativo de complexidade, de 

maneira que possamos lidar com: questões que conferem transformações no 

campo relativas à multiplicação e variedade de centros normativos; trabalhar as 

perspectivas no sentido de apreender variáveis e problemas processuais; 

desenvolver uma consciência sobre a riqueza comunicacional das dinâmicas de 

reflexão e criação; enfatizar o caráter de transversalidade e, logo, de trânsito de 

versões de imagens e de hibridismos técnicos e práticos de composições.  

O Pensamento Fotográfico procura dar abertura à percepção não só da 

intensificação e afirmação do aspecto atual da articulação (visão que integra desde 

a especificidade da captação como às relativas às ações e metodologias, as de 

veiculação), mas também da crescente produção (e em curso) de conhecimento 

advindo de condições de complexidade valorativas da experiência. Experiência 
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não necessariamente numa acepção de busca por experimentação 200 , mas nos 

referimos aqui às diferentes formas e necessidades de comunicação, abordagem e 

expressão de fenômenos despertas pelo envolvimento e convivência com as 

possibilidades da linguagem. Deve-se atentar que a complexidade fotográfica 

decorre, sobretudo, da complexa realidade dos fenômenos que insistem. 

O viés ulterior que integra diferentes imagens em arquivos materializa uma 

unidade em que temáticas (elementos) múltiplas e diversas são contíguas e se 

interpenetram de modo que a complexidade dos eventos se faz/apresenta nas 

qualidades emergentes das relações (conectividade) entre imagens. Em 

consequência disso, temos a observação de mesclas temporais e espaciais nas 

narrativas assim como também nas perspectivas.  

Diante da emergência de circulação e de processamentos dos arquivos, por 

exemplo, engendram-se as questões de coautorias e da multiplicidade dos 

processos que discorrem acerca de uma característica de continuidade e de 

promoção de diversidade. Assim, por exemplo, muitas imagens feitas de maneira 

local como meios de registro de X por A, implicam em entidades X que podem 

potencialmente ser retomadas e articuladas em compósitos por B, C e D. 

Interessante perceber que mesmo quando a assinatura de trabalhos soa unívoca, 

nestas impostam-se, junto ao compósito de arquivos, um compósito de “vozes” e 

temas. Temos que a fotografia que chamamos hoje representa a visualidade de 

muitas “vozes” e ecos, a estes devemos incluir a dimensão inclusive dos materiais 

enquanto objetos projetuais. 

Interessante também acrescermos a notação de que os processos contínuos 

e repetitivos de realização, de revisitação, de apropriação e de articulação de 

imagens fotográficas discorrem, sobretudo, sobre acordos de interação e de 

atualização no presente. Em consequência disso, muitos trabalhos esboçam 

questões ligadas ao tempo. O fotográfico, portanto, é uma via de revelação desse 

fato, está expondo esse curso de percepção. 

                                                        
200 No sentido, por exemplo, do que decorre nos processos fotográficos alternativos. 
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A abertura à noção dos ambientes e das narrativas não-lineares dão 

margem à consciência de mais variáveis que podem existir e serem envolvidas, o 

que, por sua vez, parece expor o potencial ficcional inerente à natureza da 

linguagem fotográfica. Nesse sentido, a emergência do aspecto ficcional no 

fotográfico, que decorre, dentre outros motivos, do jogo ulterior dos compósitos, 

parece não implicar necessariamente numa condução de distorção de fatos 

decorridos, de maneira que, em alguns casos, é sugerida como via de 

desenvolvimento de conhecimento mais aproximado aos assuntos e eventos. 

Nesse sentido, um trabalho futuro pode desdobrar-se aqui da percepção do curso 

atual de produção no qual o processo de investigação e apresentação dos assuntos 

posiciona a aspecto de ficção como via de manifestação da complexidade do real. 

O Pensamento fotográfico procurou situar o campo não apenas na dimensão 

técnica, material e/ou humana, mas no que confere o aspecto comunicacional 

estabelecido entre essas esferas. Nesse sentido, em aproximação ao viés teórico 

peirceano, inclui também a percepção das comunicações objetivas mais 

despercebidas manifestas na dimensão dos objetos fotográficos, seja por reações 

materiais e físicas e/ou pelos desencadeamentos digitais dos programas e dos 

códigos. Não é por acaso, pois, que as imagens fotográficas disparam cadeias 

comunicativas de variação, trânsito e coexistência em diferentes ambientes. 

Evocar um olhar de movimento em uma terra de cadeiras e janelas 

sintéticas (BAITELLO, 2012) exige o desafio de propagar uma cultura de 

mobilidade também na dimensão reflexiva. São esboçadas aqui, portanto, 

tentativas de desenvolvimento de novas condutas de reflexão sobre o fotográfico 

pelas quais desde já convocamos ao exercício de sua percepção.  
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